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Beschrijving van het archief

BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF
Naam archiefblok:
Nederlands Instituut van Accountants
Periode:
1894-1974
Archiefbloknummer:
I27124
Omvang:
25.3 meter; 1371 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het
Engels, het Duits en het Frans.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het
archief bevat enkele foto's.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Amsterdamse Club van Accountants 1919-1926
Comité Amsterdam 1937-1943
Nederlands Instituut van Accountants 1894-heden
Nederlands Instituut van Accountants, Stichting NIVA-Fonds Militaire Administratie 1955-1966
Nederlandse Accountantsvereniging 1907-1919, 1957-1964
Nederlandse Bond van Accountants 1899-1938, 1957-1964
Nederlandse Organisatie van Accountants 1903-1934, 1957-1964
Noord-Hollandse Club van Instituutsaccountants 1927-1940
Samenvatting van de inhoud van het archief:
De archieven van het Nederlands Instituut van Accountants, van de Nederlandse Bond van
Accountants, van de Nederlandse Organisatie van Accountants en van de Nederlandse
Accountants Vereniging bevat onder andere stukken van de verschillende commissies zoals die
van de Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden, de Commissie Latente Uitspraken
en de Commissie Organisatie Bedrijfsleven, stukken betreffende de verschillende nationale en
internationale congressen, waaronder die van het Internationaal Accountantscongres 1957 en
stukken met betrekking tot de rechtspraak waaronder die van de Raad van Discipline en Zuivering.
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Aanwijzingen voor de gebruiker

Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen

OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN
Deels openbaar, deels beperkt openbaar (A)
Beperkingen aan het gebruik

BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK
Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden
voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen
krachtens het auteursrecht.
Het archief kent geen materiële beperkingen.
Aanvraaginstructie

AANVRAAGINSTRUCTIE
Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via
de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de
volgende stappen te volgen:
1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het
gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit
nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.
Citeerinstructie

CITEERINSTRUCTIE
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en
zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Nederlands Instituut van Accountants, 1894-1981, nummer toegang
2.19.087, inventarisnummer ...
VERKORT:
NL-HaNA, Ned. Instituut van Accountants, 2.19.087, inv.nr. ...
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Archiefvorming

Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER
Geschiedenis van de archiefvormende organen

GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMENDE ORGANEN
In de tweede helft van de 19e eeuw werd de naamloze vennootschap in het algemeen de
verschijningsvorm van grote ondernemingen. De eigendom van het kapitaal en het beheer erover
werden principieel gescheiden. Langzamerhand ontstond er behoefte en noodzaak aan toezicht op
het beleid van de directie en aan verificatie van de afgelegde rekening en verantwoording. Het
toezicht werd uitgeoefend door de commissaris. Voor de verificatie van de afgelegde stukken was
een speciale bekwaamheid vereist. De commissarissen zochten deze bij de bestaande
boekhoudbureaus welke reeds adviseerden bij het opstellen en inrichten van boekhoudingen,
deze bijhielden en uit de boeken de rekeningen en verantwoordingen opstelden. Uit de hoofden
en werknemers van deze boekhoudbureaus ontwikkelden zich de eerste accountants. De wensen
van enkelen van hen, die begrepen dat waarborgen van bekwaamheid geschapen moest worden,
leidde tot de oprichting op 15 december 1894 van het Nederlands Instituut van Accountants (NIvA)
1
Gemakshalve is altijd als oprichtingsdatum 1januari 1895 aangehouden.
De doelstellingen van de nieuwe organisatie waren:
a.
b.
c.
d.
e.

de organisatie van de stand van de accountants;
de wettelijke regeling van het beroep;
propaganda maken voor het beroep en het gebruik van een accountant;
het verheffen van het niveau van de accountant door middel van cursussen en een examen;
het verhogen van de bekwaamheid en moraliteit door aan de accountant de hoogste eisen
te stellen;
f. het beschermen van een ieder, dus ook de accountant door instelling van een Raad van
Tucht.2
a) de organisatie van de stand van de accountants

A) DE ORGANISATIE VAN DE STAND VAN DE ACCOUNTANTS
Als algemene eis voor het lidmaatschap werd gesteld dat men te goeder naam en faam bekend
moest staan. Behalve de oprichters konden zij die ten tijde van de oprichting minstens vijf jaar
accountantswerkzaamheden hadden verricht zonder diploma lid worden. De beslissing werd in
handen gelegd van de algemene vergadering. Na 1900 werd niemand meer toegelaten zonder met
goed gevolg het NIvA-examen te hebben afgelegd. Was men 25 jaar oud dan kon men benoemd
worden tot lid der 2e klasse om na vijf jaar accountantspraktijk tot lid der 1e klasse te worden
bevorderd. Sinds 1908 is het onderscheid van de klassen opgeheven. 3 Regelmatig werden de eisen
tot benoembaarheid aangepast. Als belangrijkste mag worden vermeld dat tijdens de
buitengewone algemene vergadering van 6 april 1929 werd bepaald een wijziging in de statuten
aan te brengen waardoor ook academisch gevormden tot lid konden worden benoemd. 4 De leden
verenigden zich in de jaren '20 in clubs. 5 Een van die clubs was de Noord-Hollandsche Club van
Instituutsaccountants.6 Na de Tweede Wereldoorlog ontstond het kringreglement waarmee het
bestuur de indeling van de leden in kringen aangaf. De taak van de kringen was het meewerken
aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het NIvA. 7
1
2
3
4
5
6
7

Inv.nrs. 1-1206.
Inv. nr. 154
Inv. nr. 154
Inv. nr. 2
Inv. nrs. 239 e.v.
Inv. nrs. 1207 e.v.
Inv. nrs. 165, 243 e.v.
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Behalve tot lid kon men ook tot assistent worden benoemd. Hiervoor moest men in het bezit zijn
van een boekhouddiploma dat naar het oordeel van het bestuur voldoende waarborg van
bekwaamheid opleverde. Tot assistent werd men benoemd door het bestuur op voordracht van
drie leden of een comité. Assistenten mochten niet zelfstandig als accountant optreden. Zij
konden zich verenigen in assistenverenigingen welke het recht hadden zich in de algemene
vergaderingen te vertegenwoordigen om aldaar hun belangen te laten behartigen. 8
Op de derde zaterdag van de maand december vond de jaarlijkse algemene vergadering plaats.
Het aldaar gekozen bestuur benoemde uit haar midden een dagelijks bestuur. 9
In elke plaats waar ten minste tien leden woonden werd uit hun midden een comité benoemd. Op
plaatsen waar minder dan tien leden woonden kon de algemene vergadering, waar zij dit nodig
achtte, telkens voor de tijd van drie jaar, correspondenten aanstellen. De taak van comités en
correspondenten bestond uit de behartiging van de belangen van het NIvA. De comités werd
opgedragen een onderzoek in te stellen naar de antecedenten van kandidaatleden en -assistenten.
Zij konden de leiding op zich nemen van de assistentenverenigingen. De comités en
correspondenten deden belangrijk werk ten aanzien van de opleidingen. 10 Van een zo'n comité, het
Comité Amsterdam, zijn is aantal archiefstukken bewaard gebleven en in deze inventaris
beschreven.11 In 1937 benoemde het bestuur uit de in Nederlands-Indië wonende leden die geen
deel uitmaakten van het bestuur drie gedelegeerden welke tot taak hadden de representatieve
plichten van het bestuur waar te nemen, toezicht te houden op de naleving van de bepalingen van
de reglementen en het bestuur over alle belangrijke zaken te informeren. 12
Afwijzing van een aantal kandidaten tot lid van het NIvA leidde in 1899 tot de oprichting van de
Nederlandse Bond van Accountants (NBvA).13 Als beginsel nam men aan dat als leden alleen
werden toegelaten zij die praktisch werkzaam waren en dat alle kandidaten en ook de oprichters
de nodige bewijzen van bekwaamheid en soliditeit moesten overleggen. Er ontstond een
voorlopig bestuur met een Raad van Toezicht en een Commissie van Bijstand. Ingevolge de
opgestelde eisen werden slechts 15 van de 85 oprichters tot het lidmaatschap toegelaten. Doordat
het onderzoek van de stukken de nodige tijd vereiste werd eerst in 1902 de Koninklijke
goedkeuring op de statuten gevraagd en verkregen. Als officiële datum van oprichting werd
daarbij aangenomen: 1 maart 1902.
De NBvA begon in 1904 met het afnemen van haar examens. Al spoedig had zij de wens tot
samenwerking, eventueel samensmelting, met andere accountantsverenigingen. Het niveau van
het examen van de NBvA werd bij de diverse besprekingen als te laag ervaren. Naar aanleiding van
het rapport van de Staatscommissie Bijleveld (wettelijke regeling) werd het niveau verhoogd. Ook
het aannamebeleid van nieuwe leden (dikwijls afgewezen kandidaten bij andere
accountantsverenigingen) vormde menigmaal een struikelblok. In 1934 kwam het tot een fusie
met het NIvA.14
De NBvA was erg actief in Nederlands-Indië.15

8
9
10
11
12
13
14
15

Inv. nr 154
Inv. nr. 154
Inv. nrs. 154, 190 e.v.
Inv. nrs. 1214 e.v.
Inv. nr. 157
Inv. nrs. 1217 e.v.
Inv. nrs. 405 e.v., 1261 e.v.
Inv. nrs. 1302 e.v.
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Eveneens uit onvrede met het aannamebeleid van het NIvA werd op 15 november 1902 de
Nationale Organisatie van Accountants (NOvA) opgericht.16 De meeste oprichters waren in het
bezit van de akte MO-Boekhouden. Een onderzoek naar hun bekwaamheden als accountant vond
niet plaats.
De NOvA begon in 1903 met het afnemen van examens. Tot 1919 bleef de mogelijkheid bestaan
zonder examen afgelegd te hebben lid te worden. Ook de NOvA wenste samenwerking, eventueel
samensmelting, met andere accountantsverenigingen. In 1922 kwam er een fusie tot stand met de
Nederlandsche Academie van Accountants.17 De nieuwe vereniging kreeg de naam: Nederlandse
Organisatie van Accountants (NOvA). Onder invloed van de werkzaamheden ten aanzien van een
wettelijke regeling ontstond een samengaan met het NIvA op het gebied van het examen. Beide
verenigingen richtten een Bureau van het Federatief Examen op. 18 Voor de NOvA betekende dit
zelfmoord. Alle afgestudeerden werden lid van het NIvA. In 1934 kwam een fusie met het NIvA tot
stand.19
Reeds in 1905 wees Th. Limperg jr. in een artikel in het blad "Accountancy" op de grote
oppervlakkigheid onder de accountants. Kritiek op het NIvA-bestuur leidde tot zijn royement in
1907. In dat jaar richtte hij met een aantal leden en assistenten van het NIvA de Nederlandse
Accountants Vereniging (NAV) op.20 De belangrijkste reden tot deze oprichting was het feit dat in
het NIvA te veel mensen zaten die het beroep van accountant niet ten volle uitoefenden. Hun stem
was uiteraard mede bepalend bij beleid van het NIvA. Bovendien vonden zij die het beroep wel ten
volle uitoefenden dat de oppervlakkige werkwijze van de eerste jaren plaats moest maken voor
een volledige boekhoudkundige controle wilde men het vertrouwen van de zakenwereld niet
verliezen. Zij die tussen 1 januari 1901 en het tijdstip van aanmelding ononderbroken als
accountant werkzaam waren geweest konden zich tot 1909 en eveneens tussen 1912 en 1915
zonder examen gedaan te hebben aanmelden als lid.
De NAV spreidde direct al een grote activiteit ten toon. Het in 1903 ontstane blad "Accountancy",
waarvan Limperg sinds 1905 de leiding had, werd orgaan van de NAV. Er werd dadelijk een examen
ingesteld waarbij men eiste dat de examinandi op de hoogte waren van de techniek van het vak. In
tegenstelling tot de examens van NIvA was dit examen praktijkgericht.
Op 1 januari 1910 trad een reglement van arbeid in werking. 21 Dit reglement bevatte een aantal
bepalingen aangevend hoe de accountant omtrent het resultaat van zijn onderzoek diende te
rapporteren en stelde voor bepaalde gevallen enige normen, terwijl artikel 1 de algemene norm
bevatte dat de accountant op goede gronden overtuigd moest zijn van de juistheid van zijn
mededelingen. Bovendien had dit reglement tot doel om de Raad van Tucht, die ook was
ingesteld, tot richtsnoer te dienen. De NAV toonde zich bereid met NIvA en NBvA een reglement
samen te stellen dat voor de drie verenigingen zou gelden. Als gevolg hiervan nam de NBvA het
reglement met kleine wijzigingen over. Het NIvA kreeg pas een reglement van arbeid na de fusie
van de NAV met het NIvA in 1919.22
Een ander belangrijk initiatief was de instelling van een jaarlijkse accountantsdag. Deze heeft in
sterke mate bijgedragen tot het bekendmaken van het doel van de accountantsorganisatie en de
inhoud van het beroep. De ontwikkeling van de taak van de accountant werd in de NAV gezien in
samenwerking met de nieuwe wetenschap van de bedrijfseconomie.
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De scheiding tussen NIvA en NAV duurde tot 1919. Het baanbrekend werk van de NAV werd ook in
kringen van het NIvA erkend en wederzijds leefde de opvatting dat het accountantsberoep
gediend was met een fusie. Hetgeen in de NAV ontwikkeld was werd door het NIvA overgenomen;
de consolidatie van de examencommissie in het Bureau der Examens, het reglement van arbeid,
de accountantsdag en een verbeterde tuchtrechtspraak, namelijk een gemengd tuchtcollege. 23
De NBvA, NOvA en NAV leidden na hun fusie met het NIvA tot 1964 een sluimerend bestaan. Door
de fusie waren hun leden en assistenten/adspirantleden, lid of assistent van het NIvA geworden.
Het NIvA behartigde in het vervolg hun belangen. Slechts tussen 1957 en 1964 hielden zij
gelijktijdig met het NIvA een algemene vergadering. Besturen en leden waren dezelfde als van het
NIvA.24
Van de oprichting van het NIvA tot haar opgaan in de Orde Nederlands Instituut van
Registeraccountants (NIVRA) in 1967 was zij getuige van de oprichting en ontbinding van vele
accountantsverenigingen, verenigingen van belastingconsulenten en van administratiekantoren.
Veelal waren het onbeduidende verenigingen. Een vereniging welke wel van groot belang voor de
ontwikkeling van het accountantsberoep is geweest was de in 1927 te Rotterdam opgerichte
Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants (VAGA). 25 Deze vereniging ontstond omdat
het diploma van het in 1915 ingestelde doctoraal examen Handelswetenschappen aan de in 1913 te
Rotterdam opgerichte Handels Hogeschool niet door het NIvA werd erkend en kandidaten met dit
diploma niet als lid werden toegelaten. Het NIvA vond het peil in de eerste jaren van de
Rotterdamse Handels Hogeschool te laag. De VAGA ontwikkelde zich tot een vereniging van hoog
niveau. Er ontstond op veel terreinen samenwerking tussen NIvA en VAGA. Toen steeds meer
leden in de praktijkuitoefening samenwerking zochten dienden de beroepsreglementen
geüniformeerd te worden.26
Ter ondersteuning van de werkzaamheden van het bestuur werd al voor de jaren '20 een
gesalarieerde kracht als secretaris aangesteld. Het was J.C. Regenhardt, gewezen kapitein bij de
Infanterie, welke voor zijn werk een kamer in het perceel Tesselschadestraat 20 te Amsterdam
kreeg toegewezen.27 Het aantal personeelsleden breidde zich gestaag uit zodat later het pand
Valeriusstraat 101 werd gehuurd.28 In dit pand werden ook cursussen gegeven. In 1935 kwam het
secretariaat onder leiding te staan van A.L. de Bruyne. In datzelfde jaar, het 40-jarig bestaan van
het NIvA, werd het secretariaat overgeplaatst naar het pand Herengracht 491. 29 In 1949 werd het in
de nabijheid gelegen pand Reguliersdwarsstraat 40 wegens ruimtegebrek erbij betrokken. Na een
obligatielening onder de leden te hebben geplaatst (1947) konden de beide panden worden
gekocht, verbouwd en heringericht.30
Het verenigingsjaar liep van 1 september tot en met 31 augustus.
b) de wettelijke regeling van het beroep

B) DE WETTELIJKE REGELING VAN HET BEROEP
In 1895 wilde het NIvA direct tot een wettelijke erkenning komen door aan de Minister van Justitie
een adres te richten waarin aangedrongen werd commissarissen van naamloze vennootschappen
te verplichten of in de gelegenheid te stellen zich bij hun toezichthoudende taak te voorzien van de
hulp van een accountant. In 1899 werd een permanente commissie samengesteld ter
voorbereiding van een wettelijke regeling. In 1900 werd een ontwerp aangeboden aan H.M. de
23
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Koningin.31 Tot een parlementaire behandeling kwam het niet. In 1909 werd in plaats van de
permanente commissie voor de wettelijke regeling een nieuwe commissie benoemd. Door diverse
accountantsverenigingen werden pogingen ondernomen om de kwestie van de wettelijke regeling
aanhangig te maken.
Bij Koninklijk Besluit van 16 mei 1918 werd een Staatscommissie Wettelijke Regeling ingesteld
onder voorzitterschap van mr. F.S. van Nierop ten behoeve van een wettelijke regeling van het
handelsonderwijs en het accountantswezen. De commissie zag haar eind 1920 totstandgekomen
ontwerp niet tot wet verheven. De bezwaarlijke toestand van 's lands financiën vormde hiertoe
een hinderpaal, evenals de kwestie onder welk ministerie de wettelijke regeling diende te vallen.
De titel accountant bleef vrij, doch de wet beoogde de titel registeraccountant, dat wil zeggen
accountants die op nader omschreven voorwaarden in een vanwege de staat gehouden
accountantsregister waren ingeschreven. Deze zouden onderworpen zijn aan een Raad van
Toezicht welke tevens het register zou houden en als Raad van Tucht zou fungeren. Het examen
werd geheel in handen van de staat gelegd. Wel zou er vrijheid van opleiding blijven. Veel
accountants vonden het voorgestelde overheidsingrijpen toch te ver gaan.
In 1925 verzocht de minister dr. H. Colijn de verenigingen NIvA, NBvA en NOvA zelf met een
ontwerp voor een wettelijke regeling te komen. Uitgangspunt hiervoor was het plan van mr. F.C.
van Geer betreffende een organisatie van het accountantswezen op federatief-corporatieve
grondslag. Hiertoe werd de Commissie Limperg geïnstalleerd met als opdracht het maken van een
ontwerp voor een regeling waarbij de verenigingen onder toezicht van de minister belast werden
met het afnemen van een gemeenschappelijk examen en het bijhouden van een
accountantsregister. De Commissie Limperg werd op 23 maart 1928 ontbonden. 32
In 1928 werd een Staatscommissie ingesteld onder voorzitterschap van mr. H. Bijleveld. De taak
van de commissie was advies te geven over de door de Commissie Limperg ontworpen regeling.
Tevens moest de Staatscommissie de vraag beantwoorden of een regeling van het
belastingconsulentschap mogelijk was.33 De Commissie Bijleveld stelde na bestudering van het
ontwerp van de Commissie Limperg een ontwerp van wet op dat in beginsel met het voorstel van
de drie verenigingen overeenstemde. Voorzag het verenigingsontwerp er in dat het
accountantsregister door de drie verenigingen zou worden bijgehouden waarin slechts haar leden
en eventuele nieuwe leden zouden worden ingeschreven, het ontwerp Bijleveld voorzag in de
instelling van een openbaar register dat zou worden gehouden door een nieuwe vereniging:
Nederlandsch Instituut van Registeraccountants (NIVRA), opgericht door de voorzitters van de drie
verenigingen. De leden van de drie verenigingen en de academisch gevormde accountants zouden
zonder meer kunnen worden ingeschreven, terwijl anderen een NIVRA-examen moesten afleggen.
De organisatie van het NIVRA zou worden gevormd door een Raad van Beheer, een Raad van
Tucht, een Raad van Beroep, een Bureau der Examens en een Curatorium. De registeraccountants
zouden onderworpen zijn aan een reglement van arbeid. Het ontwerp van de Commissie Bijleveld
zou pas na wijzigingen in 1939 bij de Tweede Kamer der Staten Generaal worden ingediend.
Omdat na de totstandkoming van het ontwerp van de Commissie Bijleveld een wettelijke regeling
van het accountantsberoep niet direct te verwachten was, werd door de Minister van Economische
Zaken aangestuurd op een fusie tussen NIvA, NBvA, NOvA en VAGA. De VAGA haakte af omdat zij
eiste dat de toekomstige accountantsopleiding uitsluitend de academische moest zijn. 34 De fusie
vond plaats in 1934.35
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In 1939 werd het inmiddels gewijzigde ontwerp van de Commissie Bijleveld door de Minister van
Economische Zaken bij de Tweede Kamer ingediend.36 Door de voorzitters van NIvA en VAGA werd
het het daarin voorgestelde NIVRA opgericht. Grote kritiek was er in de Tweede Kamer. Een groot
bezwaar vond men dat er geen regeling kwam voor het gehele accountantswezen. Met betrekking
tot een mogelijke discriminerende werking jegens hen die niet tot het register zouden worden
toegelaten stelde de minister dat bij de wet slechts inschakeling van een registeraccountant zou
kunnen worden verwacht in die gevallen waar het publiek belang dat zou eisen.
Het uitbreken van de oorlog maakte een eind aan de parlementaire behandeling. In 1947 verzocht
de Minister van Economische Zaken de bestaande accountantsverenigingen haar wensen ten
aanzien van de wettelijke regeling kenbaar te maken. 37 In 1953 bracht het NIvA een daartoe
samengesteld rapport uit.38 Dit rapport sloot in hoofdzaak aan bij het wetsontwerp 1939. Op 5 april
1954 werd een Staatscommissie onder leiding van prof. W.C.L. van der Grinten ingesteld om de
minister te adviseren.39
Bij de bestudering van de materie trad de commissie in contact met de besturen van 14
Nederlandse accountantsverenigingen, de Nationale Coöperatieve Raad, het Economisch Instituut
voor de Middenstand en de Vereniging van Landbouwboekhoudbureaus. De genoemde besturen
maakte hun zienswijzen en wensen kenbaar. In 1956 kwam de Commissie Van der Grinten met een
ontwerp van wet, een memorie van toelichting, een ontwerpregeling voor het examen, een
ontwerp voor de beroepsregelen alsmede een toelichting daarop. De commissie achtte alleen een
regeling wenselijk voor die groep accountants welke hoofdfunctie de controlefunctie was,
aangezien buiten die groep een sterk verschil in niveau bestond tussen de velen die de titel
accountant voerden. Alleen een regeling als door de commissie voorgestaan zou leiden tot een
homogene groep binnen het te vormen publiekrechtelijk orgaan, de Orde Nederlands Instituut van
Registeraccountants (NIVRA). Zowel in hoofdzaken van de regeling als in de terminologie sloot dit
alles nauw aan bij het ontwerp van 1939. Van de 14 leden van de commissie behoorden er vijf tot
het NIvA of de VAGA.
In 1959 werd op grond van het rapport van de Staatscommissie Van der Grinten een wetsontwerp
ingediend.40 Op 26 oktober 1961 werd het ontwerp van de Wet op de registeraccountants zonder
hoofdelijke stemming en zonder gebruik te maken van het recht van amendement door de
Tweede Kamer aangenomen. Het ontwerp werd wet, doch de inschrijving in het
accountantsregister werd uitgesteld tot minstens drie jaren na het inwerkingtreden van de
overgangsregeling. Dit uitstel, waardoor de wet pas in 1967 van kracht werd, was ingegeven door
de wens van verschillende kamerleden dat ook onderzocht zou worden of een regeling mogelijk
was voor die accountants welke niet voor inschrijving in het register in aanmerking zouden komen.
Eind 1962 werd daartoe een Staatscommissie, de Commissie Brands I, ingesteld. Zij diende een
onderzoek te doen naar de omvang en de inhoud van de behoefte van onder andere het middenen kleinbedrijf aan diensten op het terrein van de accountancy en daarmee verband houdende
werkzaamheden. In 1964 bracht deze commissie rapport uit en werd vervolgens de Commissie
Brands II ingesteld om de Minister van Economische Zaken advies uit te brengen over de inhoud
van een wettelijke regeling van de zogenaamde administratieve dienstverlening voor onder
andere het midden- en kleinbedrijf.41
De titel accountant was met de wettelijke regelingen niet aan banden gelegd. Wel was het
onrechtmatig gebruik van de titel registeraccountant strafbaar gesteld.
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Bij Koninklijk Besluit van 27 februari 1967, stbl. 118, werd bepaald dat met ingang van diezelfde
datum de Wet op de registeraccountants volledig in werking zou treden. Op 6 maart 1967 begon
het NIVRA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie te functioneren. De eerste bijeenkomst van de
ledenvergadering van de Orde vond plaats op 29 april 1967 te Amsterdam. Het eerste boekjaar van
de Orde liep van 6 maart 1967 - 31 augustus 1968. 42
c) propaganda maken voor het beroep en het gebruikmaken van een accountant

C) PROPAGANDA MAKEN VOOR HET BEROEP EN HET GEBRUIKMAKEN VAN EEN ACCOUNTANT
Reeds in 1895 werd de eerste prospectus samengesteld waarin propaganda voor het NIvA maar
ook voor het beroep werd gemaakt. Sindsdien zijn er nog vele prospecti en propagandaboekjes
verschenen. In de jaren '50 en '60 werd veelvuldig propaganda gemaakt onder de middelbare
schooljeugd om hen warm te maken voor het beroep van accountant. 43
Talrijk zijn ook de brieven aan ministers en leden van de Kamers der Staten Generaal waarbij het
NIvA de eventueel te vervullen rol van de accountant onder ogen bracht. Functionarissen van
overheid en van bedrijfsleven werden steeds uitgenodigd bij de jaarlijkse accountantsdagen,
studievergaderingen, regionale vergaderingen en congressen. 44
d) het verheffen van het niveau van de accountant door middel van cursussen en een examen

D) HET VERHEFFEN VAN HET NIVEAU VAN DE ACCOUNTANT DOOR MIDDEL VAN CURSUSSEN EN EEN
EXAMEN
Van de oprichting af werd het instellen van cursussen, het afnemen van examens en het uitreiken
van diploma's als een van de middelen gezien om het niveau van de accountants te verhogen. In
het oprichtingsjaar kwam dan ook het eerste examenreglement tot stand dat bepaalde dat
minstens éénmaal per jaar examen afgenomen moest worden.
Tot het examen werden uitsluitend assistenten toegelaten. De exameneisen waren zo dat de eisen
voor het vak accountancy in het niet verzonken bij de vele andere vakken. Het NIvA eiste van haar
kandidaten een goede algemene ontwikkeling alsmede moest men al over een praktijkdiploma
boekhouden beschikken om tot het examen toegelaten te worden. Het examen bestond uit een
schriftelijk en een mondeling gedeelte.45
Reeds rond 1900 werden door het NIvA in Nederlands-Indië schriftelijke examens afgenomen.
Zodra in enige plaats de wenselijkheid bleek tot oprichting van een of meer cursussen in de vakken
van het NIvA-examen werden deze door het plaatselijk comité of de correspondent georganiseerd.
In overleg met de assistenten werd bij voorkeur uit de NIvA-leden een cursusleider benoemd. Het
honorarium werd in overleg met het bestuur bepaald en over de deelnemers gelijkelijk
omgeslagen. Het beheer van de cursussen werd door het plaatselijk comité of de correspondent
gevoerd.46
Uit de comitéleden en correspondenten werd een Commissie van toezicht benoemd.
Voortdurend werd gezocht naar een unificatie van de examens, afgenomen door het NIvA, de
NBvA en de NAV.47 Na de fusie met de NAV werd op 1 januari 1919 het Bureau der Examens
opgericht.48 Vanaf dat moment werd samenwerking met het Hoger Onderwijs gezocht waarmee
het onderwijs in de bedrijfseconomie op een hoger niveau kon komen.
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Het Bureau der Examens werd gevormd door de examinatoren in het vak accountancy en van het
slotexamen. Zij werden jaarlijks door het bestuur benoemd. 49
De comités en correspondenten regelden in overleg met het bestuur en het Bureau der Examens
de oprichting van mondelinge cursussen. Zij hielden hierop toezicht (Commissie van toezicht) met
uitzondering van de cursussen in accountancy. Ten behoeve hiervan en voor het toezicht op de
schriftelijke cursussen en de examens werd een Curatorium in het leven geroepen bestaande uit
vooraanstaande personen uit het bedrijfsleven en de overheid. De regeling van schriftelijke
cursussen werd opgedragen aan het Bureau der Examens. Tot de schriftelijke cursussen werden
slechts zij toegelaten die niet in staat waren mondelinge lessen te volgen.
De cursusleiders werden benoemd door het bestuur op voordracht van het Bureau der Examens
hetwelk overleg pleegde met het comité of de correspondent.
De financiële regeling van de cursussen werd opgedragen aan het Bureau der Examens. De
penningmeester nam de inning van de cursusgelden en de uitbetaling van de honoraria aan de
cursusleiders van de comités en correspondenten over. De penningmeester diende hiervoor wel
steeds opgave van de deelnemers van de cursussen te krijgen.
In 1927 kwam men tot unificatie van de examens met de NOvA. Deze examens werden afgenomen
onder leiding van het Bureau van het Federatief Examen. 50 Deze geunificeerde examens werden
tot 1934 afgenomen. Hieraan kwam een einde door de fusie van het NIvA met de NBvA en de
NOvA. De examens kwamen toen weer onder het Bureau der Examens van het NIvA. 51
Het in 1935 opnieuw opgerichte Bureau der Examens kreeg als taak de mondelinge en schriftelijke
cursussen in te richten. Zij benoemde de leiders van de cursussen.
Naast de door het Bureau der Examens georganiseerde cursussen waren er opleidingen en
mogelijkheden ontstaan tot het afleggen van accountantsexamens aan instituten voor Hoger
Onderwijs. De aan deze instellingen verbonden lectoren in het vak accountancy waren merendeels
leden van het NIvA en merendeels leden van het Bureau der Examens. Veel academisch gevormde
leden van het NIvA wilden dat het NIvA haar examen zou opheffen en dit aan het Hoger Onderwijs
zou overlaten. Een nadeel van de academische opleiding was echter dat deze niet naast een
praktische scholing kon worden genoten.
Van de zijde van het NIvA als van de kant van het Hoger Onderwijs werd getracht te komen tot
coördinatie van beide examens. In 1950 kwam er een regeling waarbij eenzelfde stel vraagstukken
voor de accountantsexamens administratieve organisatie en controleleer voor de academische en
NIvA examens door een gecombineerde redactiecommissie zou worden samengesteld. Deze
vraagstukken zouden op dezelfde dag en op hetzelfde uur dienen te worden voorgelegd.
Voor wat betreft de economische en accountancyvakken was er in 1946 al een samenwerking
bereikt met de Rijkscommissie voor het accountantsexamen. Het grootste deel van de leden van
de Rijksexamencommissie werd immers al gevormd door leden van het Bureau der Examens.
In 1949 kwam er een regeling tot stand met de Inspecteur der Militaire Administratie inzake de
opleiding tot officier van administratie en tot hoofdofficier van administratie. 52 De opleiding tot
officier van administratie vond plaats op de KMA door NIvA-docenten. Het examen werd
afgenomen door leden van het Bureau der Examens. De jonge officieren werden dan assistent van
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het NIvA. Uit een geselecteerde gezelschap kwamen de kandidaten tot benoeming voor
hoofdofficier. Zij studeerden als toehoorder aan de Universiteit van Amsterdam en liepen stage op
een accountantskantoor. De kantoren betaalden voor iedere stagiair een maandelijks bedrag dat
afgedragen werd aan de Stichting NIvA-Fonds Militaire Administratie voor extra kosten van de
stagiairen aan kleding, huisvesting tijdens de studie e.d. 53 De stageperiode duurde 2 3/4 jaar. Zij
deden een NIvA-examen en konden lid van het NIvA worden.
e) het verhogen van de bekwaamheid en moraliteit door aan de accountant de hoogste eisen te stellen

E) HET VERHOGEN VAN DE BEKWAAMHEID EN MORALITEIT DOOR AAN DE ACCOUNTANT DE HOOGSTE
EISEN TE STELLEN
Het grote aantal beroepsvraagstukken dat het bestuur van het NIvA door de leden ter behandeling
kreeg voorgelegd of waarvan zij zelf vond haar leden over van advies te dienen bracht de
noodzaak met zich mee dat hiervoor een aantal bestuurscommissies moest worden samengesteld.
54
Deze commissies verrichtten hun werk onder verantwoordelijkheid van het bestuur en brachtten
van hun werkzaamheden rapport uit. In deze commissies konden ook niet-leden worden
opgenomen. Verschillende commissies zijn in de loop van hun bestaan samengevoegd of
opgevolgd door nieuwe commissies. De Commissie van Advies inzake de Specialisatie van
accountantsarbeid in het bijzonder ten aanzien van de vraagstukken van organisatie en efficiency
(Specialisatiecommissie) werd in 1946 opgevolgd door de Commissie voor Beroepsontwikkeling
(CBO).55 In datzelfde jaar besloot men de Commissie van Oud-Voorzitters, die het bestuur bij
moeilijke beslissingen van raad diende, niet samen te voegen met de Commissie van Advies inzake
gepubliceerde Accountantsverklaringen (CAA) maar over te gaan tot oprichting van een
Permanente Adviescommissie en een nieuwe CAA.56 In 1950 werd de CBO opgeheven en ging ze
samen met de CAA op in de Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden (CAB). 57 In
1961 werd de Commissie van Advies inzake Organisatievraagstukken (CAO) in het leven geroepen,
ontstaan door samenvoeging van de in de jaren '50 gevormde Administratieve Organisatie
Commissie (AOC) en de Commissie Interne Organisatie (CIO).58
In de jaren '60 kwam men tot de oprichting van een Researchfonds en een Commissie
Wetenschappelijk Bureau. Aan het Wetenschappelijk Bureau werden diverse opdrachten gegeven.
59
Daarnaast heeft ook L. Koolsbergen diverse onderzoekswerkzaamheden verricht. 60
Behalve met de bestudering van beroepsvraagstukken in ons eigen land heeft het NIvA ook de
problemen in het buitenland bestudeerd en gezocht naar terreinen van samenwerking. In 1951
werd te Parijs de Union Europeenne des Experts Comptables, Economiques et Financiers (UEC)
opgericht. NIvA en VAGA bleven evenals de Angelsaksische en Scandinavische landen afzijdig. De
reden was voornamelijk deze, dat de algemene vergadering van de UEC besluiten kon nemen die
voor de aangesloten organisaties bindend waren. De totstandkoming van het Verdrag van Rome
in 1957 en de daarin ook voor het accountantsberoep voorgenomen liberalisatie maakte een
nauwe samenwerking binnen de EEG-landen wenselijk. Toen de UEC bereid bleek de statuten
zodanig te wijzigen dat de voordien bestaande belemmeringen werden weggenomen, traden in
1963 NIvA, VAGA, Engeland, Ierland en de Scandinavische landen toe. 61
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In 1926 organiseerde het NIvA in samenwerking met de NBvA en de NOvA een Internationaal
Accountantscongres.62 Deelgenomen werd door 43 accountantsverenigingen uit 18 landen. Men
wisselde met elkaar van gedachten over diverse beroepsvraagstukken. Aan de door het congres
geschapen band wilde men een blijvend karakter geven zodat besloten werd regelmatig om de
drie of vier jaar een internationaal congres te houden. In 1957 organiseerde het NIvA samen met
de VAGA het 7e Internationale Accountantscongres. 63 Hiervoor werd een groot aantal commissies
in het leven geroepen om het geheel te doen slagen. De tussenliggende Internationale congressen
alsmede die welke na 1957 werden georganiseerd werden door NIvA-leden bezocht. 64 Aan diverse
congressen verleende het NIvA en NIvA-leden medewerking. Het initiatief tot het houden van het
Europees Accountantscongres te Edinburgh in 1963 kwam van NIvA-voorzitter J. Kraayenhof. 65 Dit
congres werd gehouden als tegenhanger van de door de UEC georganiseerde congressen. Na
toetreding van het NIvA in 1963 tot de UEC werden ook de UEC-congressen bezocht en verleenden
bestuur en leden medewerking.
Door middel van ledenbijeenkomsten, studievergaderingen (sinds 1926 tweemaal per jaar),
voordrachten, conferenties, accountantsdagen (jaarlijks vanaf 1907 door de NAV en vanaf 1919
door het NIvA) en regionale vergaderingen wilde het NIvA haar leden op de hoogte houden van en
mee laten denken over nieuwe ontwikkelingen binnen het beroep en beroepsvraagstukken. Veelal
werden hierbij discussies gevoerd met en lezingen gehouden door vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven en/of de overheid.66
Ter ondersteuning van de leden bouwde het NIvA een goed voorziene actuele bibliotheek en
documentatie op.67
Vanaf 1895 verscheen het orgaan van het NIvA "de Accountant". Hierin werden geen publicaties
betreffende het vak opgenomen tenzij die op een accountantsdag of een studievergadering waren
behandeld.
Ten aanzien van de uitoefening van het beroep werden van het begin af aan strenge eisen gesteld.
Zo was het verboden anders dan door advertenties de aandacht te vestigen op hun kantoor,
schriftelijk of bij circulaire dienstaanbiedingen te doen tenzij zij daartoe werden uitgenodigd,
promotorswerkzaamheden te verrichten en accountant te zijn in de zaak waarin zij commissaris
waren of een beheersfunctie bekleedden. De leden werden tevens verplicht als personeel
uitsluitend assistenten van het NIvA in dienst te nemen, tenzij gegronde redenen dit onmogelijk
maakten.68
In 1919 kreeg het NIvA een reglement van arbeid. Dit reglement was van toepassing op de
werkzaamheden verricht in de uitoefening van de functie en op de verklaringen in die functie
afgegeven. Het bepaalde onder meer dat de leden gehouden waren hun arbeid op zodanige wijze
te verrichten dat zij op goede gronden overtuigd waren van de juistheid van de medegedeelde
uitkomst en dat zij verplicht waren alle inlichtingen te verschaffen welke nodig zijn om een juist
denkbeeld van die uitkomst te geven. Het was de leden geoorloofd de hun opgedragen
werkzaamheden onder hun verantwoordelijkheid door de in hun dienst zijnde assistenten te laten
verrichten.69
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In 1931 werd een Commissie tot herziening van het reglement van arbeid ingesteld. In 1946 werd
de herziening van het reglement tot een einde gebracht. De invoering van het nieuwe reglement
vond plaats per 1 januari 1947.70
In de loop der jaren was de behoefte ontstaan tot het vaststellen van ereregelen, welke tot nu toe
op verschillende plaatsen in de diverse reglementen stonden en ten dele ook geleidelijk als
ongeschreven wet waren ontstaan. Zo ontstonden in 1946 ook de ereregelen. 71
Belangrijk in de ereregelen was de bepaling dat het openbare beroep alleen kon worden
uitgeoefend voor eigen belang, dan wel in maatschap. Dit sloot de uitoefening van het openbare
beroep in dienst van rechtspersonen uit. Belangrijk was ook de bepaling dat verklaringen van
interne accountants niet in het openbaar verkeer mochten komen, behoudens ten behoeve van de
overheid of een daarmee gelijk te stellen dienst. Ook was maatschapvorming met buitenlanders
verboden. Ten aanzien van de samenwerking met accountants welke geen NIvA-lid waren, kon het
bestuur NIvA-leden dispensatie verlenen, maar het niet-NIvA-lid diende dan de totale
beroepsuitoefening onder verantwoordelijkheid van het NIvA-lid uit te oefenen. 72 Gesteld werd
dat leden van een samenwerkingsverband aan dezelfde beroepsreglementering gebonden
moesten zijn en aan eenzelfde tuchtrechtspraak onderworpen moest zijn. Ten aanzien van
samenwerking met VAGA-leden ontstond een gelijkmaking van de beroepsreglementen. 73
f) het beschermen van een ieder, dus ook de accountant door instelling van een Raad van Tucht

F) HET BESCHERMEN VAN EEN IEDER, DUS OOK DE ACCOUNTANT DOOR INSTELLING VAN EEN RAAD VAN
TUCHT
Direct na de oprichting van het NIvA werd een Raad van Tucht ingesteld. 74 Deze trad op bij
overtredingen van de statuten en wanneer een lid zich schuldig maakte aan een ernstig tekort aan
nauwgezetheid in de uitoefening van het beroep of handelingen verrichtte in strijd met de goede
trouw of de eer van de stand van accountant. De Raad van Tucht nam ook kennis van de geschillen
over declaraties indien beide partijen zich schriftelijk met het verzoek om begroting van de
declaratie tot de Raad wendden en vooraf verklaarden zich aan de beslissing van de Raad te
onderwerpen. Ook assistenten waren aan dezelfde rechtspraak onderworpen ter zake van hun
handelingen in de uitoefening van accountantswerkzaamheden in dienst onder toezicht of op last
van anderen verricht.
Klachten dienden schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden. Het bestuur was verplicht de
klacht bij de Raad van Tucht in te brengen. Het bestuur kon ook op eigen verzoek een zaak
aanhangig maken, terwijl de Raad van Tucht bovendien nog ambtshalve op kon treden.
Aanvankelijk werd de Raad van Tucht gevormd uit en door het bestuur. Daartegen rees verzet. Per
1 januari 1905 werd een Raad van Tucht van gemengde samenstellingen gevormd; namelijk twee
accountants en drie juristen. In 1907 bleek een gemengde samenstelling niet meer mogelijk. In 1911
ontbrak de Raad van Tucht zelfs, hetgeen het werk van het NIvA echter belemmerde. In dat jaar
werd voorgesteld weer een Raad van Tucht in te stellen met naast deze een Raad van Discipline.
De Raad van Discipline zou rechtspreken ter zake van overtredingen van statuten, reglementen en
wettige besluiten van het NIvA en inzake handelingen tegenover elkaar, terwijl de Raad van Tucht
zich zou beperken tot de uitoefening van het beroep. Op 30 maart 1912 werden beide Raden
geïnstalleerd. De leden van deze Raden waren allen lid van het NIvA. In 1919 werd de
tuchtrechtspraak georganiseerd zoals bij de NAV. Er kwamen weer gemengde samenstellingen. In
1928 kwam voor de Raad van Discipline een Kamer voor Geschillen als onderdeel van de Raad van
70
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Tucht in de plaats.75 De Kamer voor Geschillen diende voor elk geval afzonderlijk benoemd te
worden uit de leden van de Raad van Tucht. In 1933 ontstond de Raad van Beroep als
beroepsmogelijkheid na een uitspraak door de Raad van Tucht. 76
Sinds 1948 werden regelmatig vonnissen die door de Raad van Tucht of van Beroep waren
gewezen, gepubliceerd. De identiteit van de gevallen werd onherkenbaar gemaakt. 77
In 1954 werden tuchtrechtspraak en geschillenrechtspraak principieel gescheiden. 78
Ten aanzien van de toetsing van de gedragingen van een aantal leden en assistenten werd in 1946
een Zuiveringsraad ingesteld.79
Behalve activiteiten betreffende de verwezenlijking van de in 1894 gestelde doelstellingen
verrichtte het NIvA de nodige werkzaamheden op het terrein van de sociale, materiële en
maatschappelijke belangen van de leden en assistenten. 80 Zo kwam er een collectieve
pensioenvoorziening voor assistenten, een collectieve ongevallenverzekering voor personeel van
accountantskantoren, een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een collectieve
reconstructieverzekering tot stand. Richtlijnen werden er verstrekt ten dienste van de uitvoering
van diverse verordeningen. Tijdens en vlak na de oorlogsjaren 40-45 heeft het NIvA veel voor haar
leden en assistenten gedaan.
In 1931 stelde de accountant J.E. van Koetsveld fl. 100,- beschikbaar als voorbeeld om te komen tot
de oprichting van een Stichting met als doel het doen van uitkeringen aan die leden van het NIvA
of hun nabestaanden waarvan de financiële omstandigheden dit wenselijk maakten. Dit
resulteerde in de Stichting Accountantsfonds. Een Raad van Beheer wees de
uitkeringsgerechtigden aan en stelde de hoogte van de bedragen vast. Het fonds verkreeg haar
geld uit periodieke bijdragen, giften, erfstellingen en legaten van leden en derden, alsmede uit
inkomsten hiervan.81
Geschiedenis van het archiefbeheer

GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER
Na de fusies in 1919 en 1934 zijn de archieven van de NAV, de NBvA en de NOvA overgebracht naar
het secretariaat van het NIvA en aldaar gedeponeerd. Wat betreft de archiefbescheiden van de
NBvA heeft dit de nodige moeilijkheden opgeleverd omdat de voormalige secretaris van de NBvA
het eigendomsrecht van het NIvA betwistte. 82 De drie archieven zijn niet vermengd met die van het
NIvA en staan achterin de inventaris beschreven. 83
In 1930 is enig speurwerk verricht naar de verblijfplaats van diverse archiefstukken uit de jaren
1907-1918.84 In 1951 blijkt dat het NIvA een aantal archiefstukken in een safe-loket heeft
ondergebracht.85
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In 1985 zijn de archieven, ruim 80m', naar het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage gebracht,
alwaar ze in bewaring zijn gegeven. De bewaring geschiedde voor een termijn van tien jaar en zou
na het verstrijken van jaar tot jaar stilzwijgend worden verlengd.
Inbewaringgeving van een particulier archief, niet in eigendom verkregen
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Inhoud en structuur van het archief

Inhoud en structuur van het archief
Inhoud

INHOUD
In 1938 en 1961 heeft men ledenregisters samengesteld vanaf 1895. Beide registers, elk
samengesteld vanuit een ander gezichtspunt, bevinden zich thans op het bureau van het NIVRA en
zijn bijgehouden tot en met 1967.86
Ter vergroting van de toegankelijkheid zijn achter in de inventaris een lijst van coderingen gebruikt
bij de samenstelling van dossiers, een index op persoonsnamen en een index op zaaknamen op de
inventaris opgenomen.
Selectie en vernietiging

SELECTIE EN VERNIETIGING
In de loop der jaren is er regelmatig uit de archieven vernietigd. In 1969 heeft een brand in het
gebouw van het NIvA aan de Herengracht te Amsterdam haar vernietigend werk gedaan. Sporen
hiervan waren in de vorm van schimmel in de archieven nog te ontdekken.
Van de ruim 80m' archiefbescheiden werd ruim 50m' voor vernietiging voorgedragen.
Verantwoording van de bewerking

VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING
In juni 1985 werd met de inventarisatie van de archieven begonnen. Het NIVRA, de eigenaar van de
archieven, had hiervoor een inventarisator in dienst genomen. De Rijksarchivaris van de Tweede
Afdeling van het Algemeen Rijksarchief stelde werkruimte en enige begeleiding beschikbaar. Aan
de inventarisatie werd full-time gewerkt van juni 1985 - juli 1986 en daarna tot maart 1987 enkele
uren per week.
Door plaatsing van diverse bescheiden in de bibliotheek van het NIVRA, overheveling van
archiefbescheiden van na 1967 naar de bij het NIVRA aanwezige archiefbescheiden 1967 - heden en
door herverpakking beslaat het te bewaren gedeelte circa 21m'.
Bij de inventarisatie zijn de archiefbestanddelen geordend naar de doelstellingen welke het NIvA
en ook de andere accountantsverenigingen zich stelden.
Tijdens de inventarisatie hebben zich diverse moeilijkheden voorgedaan.
–

–

–

86

Gedurende de jaren 1944 tot en met 1955 werden de stukken welke voor het bestuur van
belang waren zaaksgewijs geordend. Ieder jaar werden in wisselende volgorde dossiers
aangelegd waarin ontvangen en opgestelde stukken op nummer werden opgeborgen.
Deze ordening is verlaten omdat de jaarlijks gevormde dossiers ieder jaar een verschillend
nummer hadden en de na schoning overgebleven dossiers ten behoeve van de raadpleging
beter konden worden samengevoegd.
In de jaren '50 is men begonnen ten behoeve van de bestuursleden en de leden van de
verschillende commissies stukken te vermenigvuldigen, te nummeren en in dossiers ter
beschikking te stellen. De nummering bestond uit een getal voorafgegaan door een
codering bestaande uit letters. Een alfabetisch overzicht van de coderingen gebruikt bij de
samenstelling van de dossiers is als bijlage 1 in de inventaris opgenomen.
Omwille van de organisatie van de examens werd in 1919 het Bureau der Examens
opgericht. Dit Bureau werkte onder verantwoordelijkheid van het bestuur aan wie het
rekenplichtig was. Dit Bureau werd in 1927 opgevolgd door het samen met de NOvA
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opgerichte Bureau van het Federatief Examen. De werkzaamheden van dit Bureau waren
dezelfde als van het Bureau der Examens en werden door dezelfde mensen verricht. Ten
aanzien van het in 1935 weer opgerichte Bureau der Examens kan nog worden gesteld dat
haar werkzaamheden waren uitgebreid met de organisatie van de cursussen doch dat haar
verhouding tot het bestuur gelijk was aan die van het eerdere Bureau der Examens.
Vanwege het gemak van de raadpleging zijn de archiefstukken betreffende opleiding en
examens welke rechtstreeks door het bestuur van het NIvA zijn ontvangen en/of zijn
opgemaakt in één rubriek beschreven met die van de beide Bureaus der Examens en het
zelfstandige Bureau van het Federatief Examen.
– Vermenging van archiefbescheiden is opgetreden bij de stukken betreffende de
werkzaamheden van de Raden van Tucht, van Beroep en van Discipline, de Kamer voor
Geschillen en de Zuiveringsraad van het NIvA. De leden van deze organen waren verplicht
na hun aftreden hun dossiers bij het secretariaat in te leveren alwaar zij vernietigd zouden
worden.87 Waarschijnlijk is dit ten dele gebeurd en zijn stukken toegevoegd aan de dossiers
betreffende de eerder genoemde organen gevormd door het secretariaat. De stukken zijn
daarom allen beschreven onder het hoofdstuk Rechtspraak van het archief van het NIvA. 88
– De bestuursleden van de Afdeling Nederlandsch-Indië van de NBvA stuurden na een brief
aan het secretariaat van de NBvA ook nog een doorslag van deze brief om zeker te zijn van
aankomst van het bericht in Holland. Regelmatig stuurden zij ook archiefbescheiden op. 89
Door dit alles is het niet doenlijk de stukken van het NBvA-archief en die van de Afdeling
Nederlandsch-Indië te scheiden. Gemakshalve zijn deze stukken daarom gezamenlijk
onder het hoofdstuk Afdeling Nederlandsch-Indië beschreven. 90
– Hoewel de accountantsdagen en regionale vergaderingen ook een voorlichtend karakter
droegen zijn zij niet beschreven onder het hoofdstuk Beroepsvoorlichting, maar vanwege
de behandeling van een of meerdere beroepsvraagstukken onder het hoofdstuk
Beroepsontwikkeling, rubriek Bijeenkomsten.91 Onder het hoofdstuk Beroepsvoorlichting is
voorlichting alleen bestemd voor derden geordend. 92
– Nadat al ruim twee jaar werkzaamheden waren verricht ten aanzien van de organisatie van
het Zevende Internationale Accountantscongres werd in 1955 de Stichting Internationaal
Accountantscongres 1957 opgericht.93 Hoewel vanaf dat moment een zelfstandig
archiefvormend orgaan was ontstaan zijn de toen ontvangen en/of opgestelde
archiefstukken aansluitend geordend zodat er één subrubriek Internationaal
Accountantscongres 1957 is gevormd waarin alle archiefstukken dit congres betreffende
staan beschreven.94
Als einddatum van het archief van het NIvA is genomen het jaartal waarin de constituerende
vergadering van het NIVRA plaatsvond, 1967. Een aantal registers en enkele dossiers betreffende
werkzaamheden van commissies hebben dit jaartal overschreden. De uiterste datum, 1981, is
tussen haakjes in de datering van het archief opgenomen.
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Verwant materiaal

Verwant materiaal
Overzicht van geraadpleegde bronnen

OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN
Bindenga, A.J. Het vrije beroep van accountant. Alphen aan de Rijn, 1973.
Bruyne, A.L. de. Hoogtepunten in de beroepsontwikkeling van het accountantsberoep, 1945-1967.
Amsterdam, 1971 (Archief NIVRA 1967-heden).
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN
ARCHIEFBESTANDDELEN
A Archief van het Nederlands Instituut van Accountants, 1894-1967 (1981)

A.1 Stukken van algemene aard

A.1.1 Jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen

A ARCHIEF VAN HET NEDERLANDS INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS, 1894-1967
(1981)
A.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
A.1.1 JAARLIJKSE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN

1-5

Notulen, met hiaten,
december 1894-1966,
1 band, 1 deel, 2 pakken, 1 omslag
1
december 1894 - december 1898, 1 deel
2
1898, 1908, 1911-1918, 1925-1934, 1 pak
3
1938, 1947-1957, 1 pak
4
1958, 1959, 1965, 1966, met notulen van de jaarlijkse algemene
vergaderingen van de Nederlandse Accountants Vereniging (NAV),
Nederlandse Bond van Accountants (NBvA) en de Nederlandse
Organisatie van Accountants (NOvA), 1958-1959, 1 omslag
5
1960-1964, met notulen van de jaarlijkse algemene vergaderingen
van de NAV, NBvA en de NOvA, 1960-1964, 1 band

6

Stenografische verslagen, 19 oktober 1946, 26 oktober 1946, 23 november 1946, 7
december 1946, 8 december 1956,
z.d.
1 pak

7

Convocaties en agenda's met bijlagen, tevens bevattende mededelingen
betreffende ledenbijeenkomsten en accountantsdagen,
1922-1960

A.1.2 Vergaderingen van het algemeen en dagelijks bestuur

1 omslag

A.1.2 VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN EN DAGELIJKS BESTUUR
8-54

Notulen, 1895-1901, 1905-1940 en 1946-1967
z.d.
45 banden, 1 deel, 1 omslag
8
16 februari 1895 - 28 september 1901, met notulen van de
vergadering met de Commissie Wettelijke Regeling, 14 februari 1900
en de notulen van de vergadering met een aantal examinatoren ter
bespreking van de instituutsexamens, 24 maart 1900, 1 deel
9
13 december 1905 - 8 mei 1907, 3 december 1930, 18 november 1934,
15 december 1934, 1 omslag
10
17 januari 1908 - 30 november 1909, met notulen van de jaarlijkse
vergaderingen van voorzitter en secretaris met vertegenwoordigers
van de comités, 30 november 1908, 9 december 1909 en de notulen
der jaarlijkse algemene vergadering, 18 november 1909, 1 band
11
20 januari 1910 - 7 mei 1910, 10 september 1910 - 30 november 1912,
met notulen van de vergadering van voorzitter en secretaris met
vertegenwoordigers van de comités, 7 december 1912, 1 band
12
22 februari 1913 - 27 november 1915, met notulen van de vergadering
van voorzitter en secretaris met vertegenwoordigers van de comités,
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2 december 1914, 1 band
18 maart 1916 - 3 mei 1917, 20 september 1917 - 14 november 1918,
met notulen van de vergadering van voorzitter en secretaris met
vertegenwoordigers van de comités, 7 december 1916, 1 band
11 januari 1919 - 17 november 1923, met notulen van de
buitengewone algemene vergadering, 21 december 1918, 1 band
12 januari 1924 - 17 december 1926, met notulen van de vergadering
met de voorzitter van het Bureau der Examens, 10 oktober 1925 en
circulaires betreffende besproken onderwerpen, 1924 - 1926, 1 band
15 januari 1927 - 5 november 1927, 9 december 1927 - 20 december
1930, 1 band
10 januari 1931 - 25 november 1932, met notulen van de vergadering
met instituutsleden van de Staatscommissie Bijleveld, 12 mei 1931 en
notulen van de vergadering met de heren Prof.Th. Limperg jr. en
G.P.J. Hogeweg inzake deelname aan studievergaderingen door
leden van de NOvA, 13 oktober 1932, 1 band
14 januari 1933 - 17 december 1934, met notulen van de vergadering
naar aanleiding van het Internationaal Accountantscongres te
Londen, 25 maart 1933, 1 band
7 januari 1935 - 14 december 1936, met notulen van de vergadering
met de herdenkingscommissie, 15 maart 1935 en notulen van de
jaarlijkse en buitengewone algemene vergaderingen, 13 april 1935 19 september 1936, 1 band
14 januari 1937 - 9 december 1937, met notulen van de
buitengewone algemene vergaderingen, 24 april 1937 - 25
september 1937, 1 band
5 januari 1938 - 17 december 1938, met notulen van de vergadering
met de Commissie tot herziening van het reglement van arbeid, 15
november 1938 en notulen van de jaarlijkse en buitengewone
algemene vergaderingen, 18 december 1937 - 31 augustus 1938, 1
band
9 januari 1939 - 17 juni 1939, met notulen van de vergadering met
instituutsleden die zitting hebben in het algemeen bestuur en de
commissies van voorbereiding van de STUWO (studietentoonstelling
voor wetenschappelijke organisatie van bedrijven en instellingen), 17
december 1938 en notulen van de buitengewone algemene
vergaderingen, 6 mei 1939, 17 juni 1939, 1 band
25 augustus 1939 - 16 december 1939, met notulen van de
vergaderingen met de Commissie tot herziening van het reglement
van arbeid, 23 mei 1939 - 24 oktober 1939 en notulen van de
buitengewone algemene vergaderingen, 16 september 1939, 4
november 1939, 1 band
20 december 1939 - 16 december 1940, met notulen van de
vergadering met enkele instituutsleden inzake de voorstellen van
het bestuur van de Vereeniging voor den Effectenhandel aangaande
de accountantsverklaring, 12 januari 1940, notulen van de
vergadering met enkele instituutsleden inzake de
accountantsverklaringen ten behoeve van buitenlandse consulaten,
26 april 1940, notulen van de vergaderingen met instituutsleden die
zijn uitgenodigd zitting te nemen in de Commissie van Advies inzake
gepubliceerde Accountantsverklaringen, 14 oktober 1940, 25
november 1940 en notulen van de jaarlijkse en buitengewone
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27
28
29
30
31
32
33
34
35

36

37

38
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algemene vergaderingen, 17 augustus 1940, 21 december 1940, 1
band
8 januari 1946 - 16 juli 1946, met notulen van de vergaderingen
betreffende de behandeling van de 2e lezing van de ontwerpereregelen en het reglement op de tuchtrechtspraak, 13 mei 1946, 1
band
20 juni 1946 - 20 december 1946, met notulen van de vergadering
met de Commissie tot herziening van het reglement van arbeid, 11
oktober 1946, notulen van de vergadering met de voorzitter van de
Commissie tot herziening van het reglement van arbeid en een
aantal instituutsleden welke in overheidsdienst werkzaam zijn, 2
november 1946, aantekening van voorstellen van voorzitter en
secretaris tot afdoening van een aantal ingekomen stukken, 18
december 1946 en notulen van de jaarlijkse en buitengewone
algemene vergaderingen, 15 december 1945 - 26 oktober 1946, 1
band
9 januari 1947 - 14 april 1947, met aantekening van voorstellen van
voorzitter en secretaris tot het afdoen van ingekomen stukken, mei
1947, 1 band
25 april 1947 - 20 december 1947, met notulen van de jaarlijkse en
buitengewone algemene vergaderingen, 23 november 1946 - 21
december 1946, 1 band
15 januari 1948 - 13 december 1948, 1 band
10 januari 1949 - 17 december 1949, 1 band
2 januari 1950 - 14 december 1950, met aantekeningen van
voorstellen van voorzitter en secretaris tot het afdoen van een
aantal lopende zaken, maart 1950, mei 1950, 1 band
11 januari 1951 - 15 december 1951, 1 band
7 januari 1952 - 2 juli 1952, 1 band
18 juli 1952 - 20 december 1952, met notulen van de vergadering met
enkele instituutsleden betreffende gerezen bezwaren tegen het
ontwerp-reglement op de tuchtrechtspraak, 9 oktober 1952, 1 band
5 januari 1953 - 23 juni 1953, met notulen van de vergadering met de
Commissie Wettelijke Regeling en het Tweede Kamerlid M. Jansen, 4
mei 1953 en notulen van de vergadering met de Commissie
Wettelijke Regeling inzake het onderhoud van prof. A.M. van
Rietschoten met de staatssecretaris van het Ministerie van
Economische Zaken, 13 mei 1953, 1 band
12 juni 1953 - 19 december 1953, met notulen van de vergaderingen
met de Commissie Wettelijke Regeling, 25 september 1953, 8
oktober 1953 en lijsten van voorstellen van voorzitter en secretaris
tot het afdoen van een aantal lopende zaken, 3 juli 1953, 13 augustus
1953, 26 november 1953, 1 band
6 januari 1954 - 30 juni 1954, met notulen van de vergaderingen van
de Commissie Wettelijke Regeling, 6 januari 1954, 9 april 1954, lijst
van voorstellen van voorzitter en secretaris tot het afdoen van een
aantal lopende zaken, 28 februari 1954, verslagen van door de
voorzitter en de secretaris afgedane zaken, 23 december 1953 - 31
mei 1954 en rapport VS- bespreking, 25 juni 1954, 1 band
7 juli 1954 - 18 december 1954, met notulen van de vergadering met
de instituutsleden Tj. Korff, J. Maas, E.J. Flipse en A.J. Deurloo inzake
de tarieven voor overheidsopdrachten, 23 december 1954 en
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rapporten VS- besprekingen, 27 juli 1954 - 9 december 1954, 1 band
19 januari 1955 - 28 december 1955, met notulen van de vergadering
met leden van de Huishoudelijke Commissie inzake het
propagandaboekje, 10 maart 1955, notulen van de vergadering met
de Commissie Wettelijke Regeling, 22 december 1955, notulen van
de vergaderingen van voorzitter en secretaris, 7 januari 1955 - 13
december 1955 en verslag van de door de voorzitter krachtens
machtiging van de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 23
september 1955 afgedane zaken, 29 september 1955, 1 band
12 januari 1956 - 27 december 1956, met verslag van de vergadering
van voorzitter en secretaris, 30 januari 1956, 1 band
16 januari 1957 - 21 december 1957, 1 band
8 januari 1958 - 20 december 1958, met verslagen van door de
voorzitter en secretaris afgedane zaken, 25 maart 1958 - 9
september 1958 en verslag van door de secretaris afgedane zaken,
28 november 1958, 1 band
8 januari 1959 - 19 december 1959, met verslag van door de
secretaris afgedane zaken, 3 april 1959, 1 band
13 januari 1960 - 17 december 1960, met notulen van de vergadering
met leden van de Nederlandse Maatschap van Organisatieadviseurs,
30 november 1960 en verslagen van door de secretaris afgedane
zaken, 10 februari 1960 - 22 november 1960, 1 band
18 januari 1961 - 16 december 1961, met verslagen van door de
secretaris afgedane zaken, 18 januari 1961 - 12 december 1961, 1 band
16 december 1961 - 15 december 1962, met notulen van de
vergadering met vertegenwoordigers van de
accountantsmaatschappen: Nederlandse Accountantsmaatschap
Absma, Den Dulk en Maas (ADM) en Brands, Bouwman en VanRhijn
betreffende afzonderlijke vermelding van bijzondere deskundigheid
op bepaalde gebieden der accountancy, 21 mei 1962, notulen van de
vergadering met vertegenwoordigers van de Verenigde
Accountantskantoren en het Adviesbureau voor Bedrijfsorganisatie
betreffende afzonderlijke vermelding van bijzondere deskundigheid
op bepaalde gebieden der accountancy, 18 juni 1962, notulen van de
vergaderingen met de heren Dijker, De Boer en Vink inzake de relatie
van hun maatschap met Intercura, 23 juli 1962, 2 augustus 1962,
notulen van de vergadering met H.D. de Leeuw en R.W. Starreveld
inzake een personeelsbrochure van Klynveld Kraayenhof & Co, 5
december 1962, notulen van de vergadering met de heer Vermeulen
inzake eventuele samenwerking met de heren De Rode en VanEijs
met Horwath and Horwath Accountants, 5 december 1962 en
verslagen van door de secretaris afgedane zaken, 31 januari 1962 - 28
november 1962, 1 band
15 december 1962 - 21 december 1963, met bijlagen bij de agenda
van de vergadering van 16 januari 1963, verslagen van de door de
secretaris afgedane zaken, 6 februari 1963 - 20 december 1963 en
verslagen van de vergaderingen tussen voorzitter, vice-voorzitter en
secretaris, 6 maart 1963 - 3 juli 1963, 1 band
21 december 1963 - 27 mei 1964, met bijlagen bij de agenda's van de
vergaderingen van 22 januari 1964 - 27 mei 1964, notulen van de
jaarlijkse algemene vergaderingen, 21 december 1963, notulen van
de jaarlijkse algemene vergaderingen van NAV, NBvA en de NOvA, 21
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55-74
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december 1963 en verslagen van door de secretaris afgedane zaken,
3 januari 1964 - 27 mei 1964, 1 band
17 juni 1964 - 19 december 1964, met agenda's en bijlagen voor de
vergaderingen van 17 juni 1964 - 19 december 1964 en verslagen van
door de secretaris afgedane zaken, 26 juni 1964 - 29 december 1964,
1 band
19 december 1964 - 26 mei 1965, met agenda's voor de
vergaderingen van 19 december 1964 - 21 juni 1965 en verslagen van
door de secretaris afgedane zaken, 7 januari 1965 - 18 juni 1965, 1
band
16 juni 1965 - 18 december 1965, met agenda's en bijlagen voor de
vergaderingen van 28 juni 1965 - 18 december 1965 en verslagen van
door de secretaris afgedane zaken, 25 juni 1965 - 15 december 1965,
1 band
18 december 1965 - 8 juni 1966, met agenda's en bijlagen voor de
vergaderingen van 18 december 1965 - 8 juni 1966, verslagen van
door de secretaris afgedane zaken, 22 december 1965 - 15 juni 1966
en index op persoonsnamen, (juni 1966), 1 band
22 juni 1966 - 17 december 1966, met agenda's en bijlagen voor de
vergaderingen van 22 juni 1966 - 17 december 1966, verslagen van
door de secretaris afgedane zaken, 22 juni 1966 - 7 december 1966
en index op persoonsnamen, (december 1966), 1 band
17 december 1966 - 29 maart 1967, 25 juli 1967, 18 september 1967,
met agenda's en bijlagen voor de vergaderingen van 17 december
1966 - 29 maart 1967, notulen van de vergaderingen met de
Contact-Commissie, 15 maart 1967, 12 april 1967 en verslagen van
door de secretaris afgedane zaken, 21 december 1966 - 27 april 1967,
25 juli 1967, 18 september 1967, 1 band

Klappers op persoonsnamen en zaken op de notulen van de vergaderingen van
1934-1935, 1937-1965, opgemaakt
ca 1935, 1940 - 1966
20 delen
55
17 december 1934 - 4 maart 1935, opgemaakt circa 1935
56
14 januari 1937 - 19 december 1939, opgemaakt circa 1940
57
20 december 1939 - 31 december 1945, opgemaakt circa 1946
58
8 januari 1946 - 18 december 1946, opgemaakt circa 1947
59
23 november 1946 - 15 november 1948, opgemaakt circa 1948
60
15 december 1948 - 10 november 1950, opgemaakt circa 1950
61
16 november 1950 - 3 december 1952, opgemaakt circa 1953
62
17 december 1952 - 31 mei 1954, opgemaakt circa 1954
63
10 juni 1954 - 18 december 1954, opgemaakt circa 1955
64
14 december 1954 - 28 december 1955, opgemaakt circa 1956
65
12 januari 1956 - 15 december 1956, ogemaakt circa 1957
66
27 december 1956 - 21 december 1957, opgemaakt circa 1958
67
19 december 1957 - 8 december 1958, opgemaakt circa 1959
68
15 december 1958 - 19 december 1959, opgemaakt circa 1960
69
13 januari 1960 - 17 december 1960, opgemaakt circa 1961
70
18 januari 1961 - 16 december 1961, opgemaakt circa 1962
71
16 december 1961 - 12 december 1962, opgemaakt circa 1963
72
15 december 1962 - 21 december 1963, opgemaakt circa 1964
73
21 december 1963 - 19 december 1964, opgemaakt circa 1965
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19 december 1964 - 18 december 1965, opgemaakt circa 1966

Index op persoonsnamen op de notulen, circa van 1967,
1967

1 stuk

Stukken ter informatie aan de bestuursleden, 1931-1953, 1955-1967
z.d.
1 pak, 60 omslagen, 1 stuk
76
1931-1934, agenda's en convocaties, 1 omslag
77
december 1934 - december 1935, 1 omslag
78
december 1935 - december 1936, 1 omslag
79
december 1936 - december 1937, 1 omslag
80
januari 1938 - december 1938, 1 omslag
81
december 1938 - december 1939, 1 omslag
82
1940-1943, agenda's, 1 omslag
83
december 1939 - april 1940, met inhoudsopgave en index, (1940), 1
omslag
Genummerd 1-252

84

april 1940 - december 1940, met inhoudsopgave en index, (circa
1941), 1 omslag
Genummerd 253-543

85
86

december 1940 - december 1941, met niet-goedgekeurde notulen
van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, 1
omslag
december 1941 - september 1942, met niet-goedgekeurde notulen
van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en
inhoudsopgave en index, (1942). Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 1-263

87

88

september 1942 - december 1942, met niet-goedgekeurde notulen
van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en
inhoudsopgave en index, (circa 1943). Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 264-517

december 1942 - juni 1943, met niet-goedgekeurde notulen van de
vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en
inhoudsopgave en index, (1943), 1 omslag
Genummerd 5-313h

89

90

juni 1943 - december 1943, met niet-goedgekeurde notulen van de
vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en
inhoudsopgave en index, (circa 1944), Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 314-718

december 1943 - juli 1944, met niet-goedgekeurde notulen van de
vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en
inhoudsopgave en index, (1944), 1 omslag
Genummerd 1-340j

91

92
93

juli 1944 - december 1944, met niet-goedgekeurde notulen van de
vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur en
inhoudsopgave en index, (circa 1945), 1 omslag
Genummerd 341-594d

december 1944 - december 1945, met niet-goedgekeurde notulen
van de vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur, 1
omslag
december 1945 - april 1946, met inhoudsopgave en index, (1946), 1
omslag
Genummerd 1-206
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mei 1946 - augustus 1946, met inhoudsopgave en index, (1946), 1
omslag
Genummerd 207-505

september 1946 - oktober 1946, met inhoudsopgave en index,
(1946), 1 omslag
Genummerd 506-694

oktober 1946 - december 1946, met inhoudsopgave en index, (circa
1947), 1 omslag
Genummerd 721-932

maart 1957 - mei 1947, met inhoudsopgave en index, (1947).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 154-295

mei 1947 - september 1947, met inhoudsopgave en index, (1947).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 299-466

september 1947 - november 1947, met inhoudsopgave en index,
(1947). Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 492-596

november 1947 - december 1947, met inhoudsopgave en index,
(circa 1948), 1 omslag
Genummerd 621-732

1948, agenda's, 1 omslag
december 1947 - maart 1948, met inhoudsopgave en index, (1948).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 1-217

103

maart 1948 - juli 1948, met inhoudsopgave en index, (1948).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 218-441

104

juli 1948 - oktober 1948, met inhoudsopgave en index, (1948), 1
omslag
Genummerd 442-635

105

oktober 1948 - december 1948, met inhoudsopgave en index, (circa
1949), 1 omslag
Genummerd 636-865

106

december 1948 - februari 1949, met inhoudsopgave en index, (1949).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 1-201

107

februari 1949 - april 1949, met inhoudsopgave en index, (1949).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 225-346

108

mei 1949 - juli 1949, met inhoudsopgave en index, (1949).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 349-538

109

juli 1949 - september 1949, met inhoudsopgave en index, (1949).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 558-751

110

oktober 1949 - december 1949, met inhoudsopgave en index, (circa
1950). Afdrukken, 1 omslag
Genummerd 770-926

111
112

december 1949 - december 1950. Afdrukken, 1 pak
Genummerd 1-292, B 342 - B 1012

november 1950 - februari 1951, met inhoudsopgave en index, (1951).
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B 118 - B 159
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maart 1951 - mei 1951, met inhoudsopgave en index, (1951).
Afdrukken, 1 omslag
genummerd B 188 - B 393

augustus 1951 - november 1951. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B 600 - B 838

115

oktober 1951 - december 1951, met inhoudsopgave en index, (circa
1952). Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B 839 - B 1063

116
117

1952, met inhoudsopgave en index, (circa 1953). Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B

1953. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd Div/B Div

118
119

1955. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div.

1956. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div.

120
121

1957. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

1958, 1 omslag
Genummerd B Div

122
123

1959. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

1960. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

124
125

1961. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

1962. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

126
127
128

1963. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

1963, stukken ten behoeve van de leden van het dagelijks bestuur.
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd DB

1963, agenda's met bijlagen. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Not

129
130
131

1964. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

1964, stukken ten behoeve van de leden van het dagelijks bestuur.
Afdrukken, 1 omslag
Genummerd DB

1964, agenda's met bijlagen, 1 omslag
Genummerd B Not

132
133
134

1965. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

december 1964 - december 1965, stukken ten behoeve van de leden
van het dagelijks bestuur. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd DB

1966. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd B Div

135

mei 1966 - 6 januari 1967, stukken ten behoeve van de leden van het
dagelijks bestuur. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd DB

136
137

23 februari 1966, bijlage bij de agenda, 1 stuk
Genummerd B Not 150

1967. Afdrukken, 1 omslag
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A.1.3 Vergaderingen van het algemeen bestuur met besturen van andere accountantsverenigingen

Genummerd B Div

A.1.3 VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR MET BESTUREN VAN
ANDERE ACCOUNTANTSVERENIGINGEN
138

Register houdende: - notulen van de vergaderingen met het bestuur van de NOvA,
1927-1933, - aantekening van de vergadering met de besturen van de NBvA en de
NOvA, 30 april 1930, - notulen van de vergaderingen met de besturen van de NBvA
en de NOvA, 10 januari 1931, 12 mei 1934, 30 juni 1934, - aantekening van de
vergadering met de besturen van de NBvA, NOvA en de Vereeniging van
Academisch Gevormde Accountants (VAGA), 19 januari 1931, - notulen van de
vergaderingen met de besturen van de NBvA, de NOvA en de VAGA, 23 januari 1932,
31 januari 1933, 18 mei 1933, 6 juni 1934, 27 juni 1934, - notulen van de
vergaderingen van afgevaardigden van het bestuur met afgevaardigden van de
besturen van de NBvA, de NOvA en de VAGA met leden van het Curatorium van de
Vereeniging tot admissie van belastingconsulenten en in belastingzaken
optredende accountants, 17 februari 1932, 31 januari 1933, - notulen van de
vergadering met het bestuur van de NOvA, de voorzitter van het Bureau der
Examens en de Huishoudelijke Commissie van het Bureau der Examens, 16 juni
1932, - aantekeningen van de vergaderingen met de besturen van de NBvA, de
NOvA en de VAGA inzake een eventuele fusie, 10 oktober 1933, 14oktober 1933, 17
oktober 1933, 11 december 1933, 7 maart 1934, - notulen van de vergadering met het
bestuur van de VAGA, 29 maart 1935,
1927-1935
1 band

139

Agenda's van de vergaderingen met het bestuur van de NOvA,
1932, 1933

A.1.4 Vergaderingen van de voorzitter, de vice-voorzitter de secretaris en de directeur van het Bureau

2 stukken

A.1.4 VERGADERINGEN VAN DE VOORZITTER, DE VICE-VOORZITTER DE
SECRETARIS EN DE DIRECTEUR VAN HET BUREAU
140

Verslagen van besprekingen van de voorzitter en de secretaris met betrekking tot
de afdoening van diverse zaken en de voorbereidingen van de vergaderingen van
het algemeen en het dagelijks bestuur. Afdrukken.
23 december 1953 - 1954
1 omslag
Genummerd VS

141-143

Lijsten van aantekeningen uit de vergaderingen van het algemeen bestuur,
dagelijks bestuur en de Contact-Commissie ten behoeve van de vergaderingen van
de voorzitter met de vice-voorzitter en de secretaris. Afdrukken.
1964-1967
3 omslagen
141
8 januari 1964 - 15 december 1965, met agenda, 8 januari 1964
Genummerd VVS

142
143

18 december 1965 - 11 januari 1967
Genummerd VVS

25 januari 1967 - 1 april 1967
Genummerd VVS

144

Lijst met aantekeningen van de vergaderingen van de directeur van het Bureau, de
voorzitter en de vice-voorzitter. Afdrukken.
4 januari 1967 - 20 december 1967.
1 omslag
Genummerd I-XXVIII
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A.1.5 Afschriften van uitgaande brieven

A.1.5 AFSCHRIFTEN VAN UITGAANDE BRIEVEN
145-149

A.1.6 Circulaires

Kopieboeken,
1895-1907
145
146
147
148
149

5 delen
18 februari 1895 - 15 december 1895, met index, (circa 1896)
21 december 1895 - 12 februari 1898, met index, (1898)
6 februari 1898 - 12 juli 1900, met index, (1900)
23 juli 1900 - 5 januari 1905, met index, (1905)
27 januari 1905 - 3 december 1907, met index, (circa 1908)

A.1.6 CIRCULAIRES
150-152

A.1.7 Verslagen

Circulaires aan de leden en assistenten,
1937, 1941-1962
150
1937, 1941-1952
151
1953, met inhoudsopgave, (circa 1954)
152
februari 1954-1962

3 omslagen

A.1.7 VERSLAGEN
153

Jaarverslagen 1917, 1925-1927, 1945
1 omslag

A.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

A.2.1 Organisatie van het Instituut

A.2.1.1 Statuten en reglementen

A.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
A.2.1 ORGANISATIE VAN HET INSTITUUT
A.2.1.1 STATUTEN EN REGLEMENTEN

154

Statuten, reglementen en stukken betreffende de totstandkoming van diverse
wijzigingen,
1895-1925 en z.d.
1 omslag

155

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor de herziening van
de reglementen op de Raden van Tucht en Discipline,
1925-1928
1 omslag

156

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van advies tot wijziging
van het reglement van arbeid,
1927-1928
1 omslag

157

Statuten, reglmenten en stukken betreffende de totstandkoming van diverse
wijzigingen,
1928-1940
1 omslag

158-159

Stukken betreffende de Commissie tot herziening van het reglement van arbeid,
1931-1943, 1946
1 pak, 1 omslag
158
notulen, 1931-l942, 1946, 1 omslag
159
werkzaamheden, 1932-1943, 1946, 1 pak
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160

Statuten, reglementen en stukken betreffende de totstandkoming van diverse
wijzigingen,
1941-1943, 1946
1 omslag

161

Stukken betreffende de totstandkoming van een wijziging van het reglement op de
tuchtrechtspraak,
1941-1946
1 omslag

162-163

Stukken betreffende de Commissie tot herziening van de statuten, het
huishoudelijk reglement en de ereregelen,
1944
2 omslagen
162
notulen, 1944
163
werkzaamheden, 1944

164

Reglement op de maatschappelijke werkkring,
1946

1 stuk

165

Stukken betreffende de totstandkoming van een herziening van de statuten, het
huishoudelijk reglement, de reglementen op de Raden van Tucht en van Beroep en
de vaststelling van een algemeen kringreglement, de ereregelen en een nieuw
reglement van arbeid,
1946-1947
1 pak

166-167

Statuten, reglementen en stukken betreffende de totstandkoming van diverse
wijzigingen,
1947-1963
1 band en 1 omslag
166
betreffende de totstandkoming van de wijzigingen, 1 omslag
167
statuten en reglementen, 1 band

168-170

Stukken betreffende de totstandkoming van de herziening van de reglementen op
de Raden van Tucht en van Beroep en de Kamer voor Geschillen,
1951-1954
3 omslagen
168
algemeen, 1951-1952
169
werkzaamheden van de Commissie van advies (Commissie
Grosheide), 1952-1954
170
werkzaamheden van de Commissie van advies (Commissie
Grosheide), 1952-1954, met inhoudsopgave. Afdrukken, 1954
Genummerd CoGRO

171

Statuten en reglementen, 1952, met wijzigingen,
1952-1955

1 band

172

Stukken betreffende de totstandkoming van een wijziging der ereregelen,
1956
1 omslag

173

Stukken betreffende een wijziging der algemene dispensatievoorwaarden,
1958
2 stukken

174

Brochure met de voornaamste statutaire en reglementaire bepalingen,
1958

1 katern
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175

Stukken betreffende de behandeling van de mogelijkheid en wenselijkheid tot
wijziging van artikel 11 van het reglement op de tuchtrechtspraak,
1959
1 omslag

176

Stukken betreffende de totstandkoming van reglementswijzigingen op punten
inzake de toelating tot de accountantsstudie en het examen,
1960
1 omslag

177

Statuten en reglementen,
1961

178

Stukken betreffende de totstandkoming van wijzigingen in de statuten en
reglementen in verband met de inwerkingtreding van de Wet op de
registeraccountants,
1966-1967
1 omslag

179

Stukken betreffende het voortzetten van de NBvA, de NOvA en het vragen van
hernieuwde erkenning als rechtspersoon van de NAV,
1957-1958
1 omslag

A.2.1.2 Inrichting en ontwikkeling

A.2.1.2.1. Algemeen

1 deel

A.2.1.2 INRICHTING EN ONTWIKKELING
A.2.1.2.1. Algemeen

180

Stukken betreffende de verdeling van functies binnen het Instituut over zoveel
mogelijk personen,
1925-1926
2 stukken

181

Brief van J. Hörchner naar aanleiding van zijn afscheid als penningmeester waarin
hij een voorstel doet een tweede penningmeester voor het beheer der cursusgelden
c.a. aan te stellen,
1926
1 stuk

182

Aantekening waarin de handelingsbevoegdheid aangaande de rekening bij de
Twentsche Bank NV te Amsterdam is vastgelegd,
1937
1 stuk

183

Stukken betreffende de registratie van het NIvA als vereniging zonder economisch
doel en het verbod van Joden om nog langer lid te zijn,
1940-1943
1 omslag

184

Stukken betreffende te nemen maatregelen om de vergaderingen op 2 februari en
21 september 1945 doorgang te laten vinden in verband met distributie en
politietoestemming,
1945
2 stukken

185

Rapport van A. Goudeket inzake wijzigingen in de jaarstukken van het Instituut,
1949
1 stuk

186

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Werkgroep Bestuursbeleid op
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1 omslag

Genummerd BLT

187

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Herstructurering
1966-1968, met inhoudsopgave (1968). Afdrukken
1 pak

188

Stukken betreffende de voorbereiding van de constituerende vergadering van de
Orde Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA),
1967
1 omslag

189

Stukken betreffende voorlichting aan de pers bij gelegenheid van de 1e
ledenvergadering van het NIVRA en de inwerkingtreding van de Wet op de
registeraccountants,
1967
1 omslag

A.2.1.2.2 Comités en correspondenten

A.2.1.2.2 Comités en correspondenten
190

Stukken betreffende de leidraad voor de werkzaamheden,
1923, 1927, 1931

191-194

Stukken betreffende de werkzaamheden van diverse comités,
1921-1931
191
's-Gravenhage, 1921-1931
192
Amsterdam, 1923-1931
193
Rotterdam, 1923-1926, 1929-1931
194
Utrecht, 1923-1931

195-198

Stukken betreffende de werkzaamheden van de correspondent te NederlandsIndië,
1924, 1926, 1929-1939, 1946-1950
1 deel, 2 omslagen, 1 stuk
195
agenda van ingekomen en uitgaande stukken aangaande
briefwisseling tussen bestuur en correspondent, 1929-1939, 1946, 1
deel
196
briefwisseling tussen bestuur en correspondent, 1924, 1926, 1929, 1
omslag
197
briefwisseling tussen bestuur en correspondent, 1946-1950, 1
omslag
198
verslag over het jaar 1948/1949, 1949, 1 stuk

199

Stukken betreffende de werkzaamheden van het Indisch Comité te Batavia,
1940-1941, 1945
1 omslag

200

Aantekening betreffende een aanstelling van een correspondent voor Nederlands
West-Indië,
1946
1 stuk

201

Stukken betreffende de vestiging van een correspondent te Nederlands NieuwGuinea,
1954
1 omslag

1 omslag
4 omslagen
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A.2.1.2.3 Herdenkingen
202

Stukken betreffende de werkzaamheden van de perscommissie in verband met het
40-jarig jubileum, de fusie met de NBvA en de NOvA, de presentatie van het
gedenkboek en de opening van het nieuwe kantoorgebouw,
1934-1935
1 omslag

203-205

Stukken betreffende het 40-jarig jubileum,
1934-1935
203
algemeen, 1934-1935, 1 omslag
204
gedenkboek, 1935, 1 deel
205
register met krantenknipsels, 1935, 1 deel

206

Stukken betreffende de herdenking van het 50-jarig jubileum,
1945-1948

207-209

Stukken betreffende het 60-jarig jubileum,
1954-1955
3 omslagen
207
stukken betreffende de werkzaamheden van de jubileumcommissie,
1954-1955

1 omslag, 2 delen

1 omslag

Genummerd JuCo

208

stukken ter informatie aan het bestuur inzake de werkzaamheden
van de jubileumcommissie, 1954-1955
Genummerd BeJub

A.2.1.2.4 Geschiedschrijving

209

stukken betreffende de viering, 1954-1955

A.2.1.2.4 Geschiedschrijving
210

Geschiedschrijving van het accountantsberoep, (na 1930).
1 stuk
Concept

211

Stukken betreffende het op schrift zetten door mr. C.T.H. Hierneiss van de
geschiedenis van de begintijd van het NIvA,
1950
2 stukken

212

Stukken betreffende de geschiedschrijving door H. Munnik,
1960

213

Stukken betreffende de geschiedschrijving door W.J. Wieringa,
1966-1972

214

Stukken betreffende het concept-artikel "De wettelijke regeling van het
accountantsberoep en de interne accountant",
1962

215

3 stukken
1 omslag

2 stukken

Stukken betreffende de aan L. Koolsbergen gegeven opdracht betreffende het
ontstaan en de ontwikkeling van het accountantsberoep en de geschiedenis van de
wettelijke regeling ten behoeve van Kluwers Regelen betreffende het
accountantsberoep - Het vademecum voor het accountantswezen,
1965
1 omslag
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A.2.1.3 LEDEN, ASSISTENTEN EN HUN ACTIVITEITEN
A.2.1.3.1 Ledenadministratie

---

Register van leden, 1895-1967,
circa 1961-1981

1 deel

Dit register bevindt zich op het Bureau van het NIVRA

---

Register van leden met diverse aantekeningen ingedeeld naar herkomst en het
behaalde accountantsdiploma, 1895-1967,
circa 1938-1967
Dit register bevindt zich op het Bureau van het NIVRA 1 deel

---

Register van leden,
1935-1938

1 deel

Dit register bevindt zich op het Bureau van het NIVRA

216

Lijsten van leden, 1902, 1909-1911, 1924-1925, 1940, met aanvulling op de lijst van
1925, (1927), met wijzigingen, (1927-1930), (1940-1944),
ca. 1902-1944
1 omslag

217

Aantekeningen betreffende het ledenaantal en de opbouw ervan gedurende de
jaren 1946-1960, (1960)
1 omslag

218

Staat van aantallen leden 1895-1955,
1955

1 stuk

219

Formulier dienende tot aanmelding als lid,
1895

1 stuk

220

Circulaires betreffende de samenstelling van de ledenlijsten
ca. 1943-1945

221

Lijst van adressen van de in Nederland gevestigde kantoren der leden,
1946

1 stuk

Nota betreffende opname van J. Koetsier, werkend onder de naam
Accountantskantoor Enklaar, in de kantorenlijst,
1959

1 stuk

222

3 stukken

223

Stukken betreffende de uitschrijving van K. Bes als lid ten gevolge van een foutieve
melding van overlijden,
1924
2 stukken

224

Stukken betreffende Joodse leden die in 1941/42 voor het lidmaatschap hebben
bedankt,
1941, ca. 1945
2 stukken

225-236

Stukken betreffende de behandeling van aanmeldingen voor het lidmaatschap,
1935, 1942, 1947-1961
11 omslagen, 1 stuk
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J.C. Berton, 1935, 1942, 1 omslag
september 1947 - januari 1949, met inhoudsopgave, (1949), 1 omslag
juli 1949 - augustus 1950, met inhoudsopgave (1950), 1 omslag
september 1950 - september 1953, met inhoudsopgave, (1953), 1
omslag
A. Mos, te Nederlands Indië, 1951, 1 stuk
oktober 1953 - juni 1955, met inhoudsopgave, (1955), 1 omslag
J.G.A. Op 't Landt, 1953, 1 omslag
Tio Poo Tjong, 1954-1955, 1 omslag
augustus 1955 - mei 1956, 1 omslag
F.A. van der Hauw, 1955-1956, 1 omslag
juni 1956 - februari 1958, 1 omslag
september 1959 - januari 1961, 1 omslag

Stukken betreffende aanmelding, toelating en ontheffing van inschrijving en aanleg
van het accountantsregister,
1963-1967
1 omslag
A.2.1.3.2 Verenigingen van leden

238

Circulaire betreffende adhesie voor de oprichting van een studie- en debatingclub
voor leden te Rotterdam en 's-Gravenhage,
1925
1 stuk

239-242

Stukken betreffende de werkzaamheden van de diverse clubs,
1924-1948 en z.d.
2 omslagen, 4 stukken
239
Noord-Hollandsche Club van Instituutsaccountants, 1927-1948, 1
omslag
240
Zuid-Hollandsche Club van Accountants, 1924-1931, 1940-1944, 1
omslag
241
Zuid-Nederlandsche Club van Accountants, 1943-1944, 3 stukken
242
Overijsselsche Club van Instituutsaccountants, z.d., 1 stuk

243

Stukken betreffende de instelling van Kringen,
1946-1949

244-252

1 omslag

Stukken betreffende de oprichting en werkzaamheden van diverse Kringen,
1947-1961
7 omslagen, 3 stukken
244
Kring Noord-Holland, 1947-1961, 1 omslag
245
Kring Zuid-Holland, 1947-1949, 1956-1961, 1 omslag
246
Kring Overijssel en de Noorderkring, 1947, 2 stukken
247
Kring Overijssel, 1947-1948, 1 omslag
248
Kring Groningen, 1947-1952, 1 omslag
249
Kring Gelderland, 1947-1948, 1952, 1961, 1 omslag
250
Kring Utrecht, 1947-1949, 1 omslag
251
Kring Noord-Brabant, 1947-1949, 1952, 1954, 1957, 1 omslag
252
Kring Djakarta, 1955, 1 stuk
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A.2.1.3.3 Assistentenadministratie
253-258

Registers van assistenten, 1907-1911, 1924, 1927-1932, 1934-1938
253
254
255
256
257
258
---

6 delen, 1 omslag
1907-1911, 1924, 1 omslag
1927, met wijzigingen, 1927-1928, 1 deel
1927, met aanvullingen, wijzigingen en aantekening van betaalde
contributie, 1927-1929, 1 deel
1930, met aanvullingen en wijzigingen, 1930, 1 deel
1931, met aanvullingen en wijzigingen, 1931 - februari 1932, 1 deel
1934, met aanvullingen en wijzigingen, 1934 - januari 1935, 1 deel
1935-1938, 1 deel
Dit register bevindt zich op het bureau van het NIVRA

259

Stukken betreffende de behandeling van de vraag of wijziging aangebracht dient te
worden in de voordracht ter benoeming tot assistent,
1944
2 stukken

260

Circulaire inzake aanmelding tot assistent in Nederlands-Indië, (1946)

261

Stukken betreffende de behandeling van aanmeldingen tot assistent, 1929, 19461949, 1954, 1956-1957
1 omslag

1 stuk

A.2.1.3.4 Verenigingen van assistenten

A.2.1.3.4 Verenigingen van assistenten
262-268

Stukken betreffende de oprichting en werkzaamheden van diverse verenigingen
van assistenten, 1921-1931, 1934, 1941, 1947-1951, 1958-1961,
z.d.
7 omslagen
262
Amsterdamse Vereniging van Assistenten van het NIvA, 1924-1931,
1934, 1941, 1949, 1951, 1958-1961, z.d.
263
's-Gravenhaagse Vereniging van Assistenten van het NIvA, 1921-1931,
1941, 1947-1949, 1960-1961
264
Rotterdamse Vereniging van Assistenten van het NIvA, 1924-1931,
1948-1949, 1960
265
Twentsche Vereeniging van Assistenten van het NIvA, 1929-1931
266
Oostelijke Vereniging van Assistenten van het NIvA, 1947-1949, 1960
267
Vereeniging van Assistenten van het NIvA in de Zuidelijke Provinciën,
1923-1924
268
Zuidelijke Assistenten Vereniging, 1949-1950, 1960, 1961

269

Stukken betreffende de uitgave van een orgaan door de gezamenlijke
assistentenverenigingen: "De Assistent-Accountant",
1928, 1931

2 stukken

Stukken betreffende de uitgave van het Federatief Examenboekje,
1953, 1955

2 stukken

270
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A.2.1.3.5 Bijzondere verrichtingen door en ten aanzien van leden, assistenten en
bij het NIvA direct betrokkenen
271

Stukken betreffende de aanbieding van een huldeblijk aan E.J. Korthals Altes,
1918
2 stukken

272

Circulaire betreffende de aanbieding van een huldeblijk aan J.G.Ch. Volmer,
1925

273

Brief van H.H. Theunisse waarin hij een schilderij van zijn vader, C.J. Theunisse en
een deel van diens bibliotheek aan het NIvA schenkt,
1926
1 stuk

274

Stukken betreffende de presentatie van een plan voor het aanbieden van een
geschenk aan prof. Limperg in verband met het neerleggen van zijn
werkzaamheden als lid van het Bureau van het Federatief Examen vanwege de
uitbreiding van zijn werkzaamheden als hoogleraar,
1929
2 stukken

275

Stukken betreffende publicaties van R. Heyne,
1931-1932

1 stuk

1 omslag

276

Verzoekschrift aan H.M. de Koningin houdende een aanvraag tot het verlenen van
een koninklijke onderscheiding aan J. Polak en G.W. Frese in verband met hun
verdiensten voor de accountancy. Doorslag van een concept,
1935
1 stuk

277

Stukken betreffende de werkzaamheden van het Comité Regenhardt,
1936

1 omslag

278

Stukken betreffende de werkzaamheden van het Comité Portret prof.dr. Th.
Limperg jr.,
1949-1951
1 omslag

279

Stukken betreffende de behandeling van de niet bij de Raad van Tucht ingediende
kwestie inzake medeplichtigheid van P.G. Hardorff bij een valse belastingaangifte,
1956
1 omslag

280

Stukken betreffende informatie omtrent de betrokkenheid van H.F. van Dullemen
bij een tot de Hoge Raad toe gevoerde procedure,
1959
3 stukken

281

Stukken betreffende de instelling en toekenning van de mr.dr. J.H.R. Sinninghe
Damsté-prijs,
1959-1960
1 omslag

282

Stukken betreffende de viering van de 80e verjaardag van prof.dr. Th. Limperg jr en
zijn overlijden,
1959-1962
1 omslag

2.19.087

Ned. Instituut van Accountants

43

283

Stukken betreffende het afscheid van prof. A. Mey aan de Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam,
1961
2 stukken

284

Stukken betreffende het overlijden van mr. G.H.A. Grosheide,
1963

285

Lijsten van onderwerpen welke van 1949-1964 door leden van het NIvA op
bijeenkomsten zijn behandeld,
1964
1 omslag

1 omslag

A.2.1.4 Secretariaat, personeel en huisvesting

A.2.1.4 SECRETARIAAT, PERSONEEL EN HUISVESTING
A.2.1.4.1 Secretariaat

A.2.1.4.1.1 Werkzaamheden

A.2.1.4.1 Secretariaat
A.2.1.4.1.1 Werkzaamheden

286

Stukken betreffende de organisatie van het secretariaat,
1945, 1952

1 omslag

287

Aantekeningen ter uitwerking van het besprokene op de vergaderingen van het
dagelijks en algemeen bestuur, de Commissie Economische Overheidsvoorschriften
en de Contact-Commissie, 21 januari 1958 - 20 juli 1960, met lijst van
werkzaamheden van de Raden van Tucht en van Beroep, 2 januari 1959,
1958-1960
1 omslag

288

Aantekeningen gemaakt door de directeur van het Bureau ten behoeve van diverse
vergaderingen,
1963-1965
1 omslag

A.2.1.4.1.2 Archiefzorg

A.2.1.4.1.2 Archiefzorg
289

Stukken betreffende de navraag naar de verblijfplaats van diverse archiefstukken
uit de jaren 1907-1918,
1930
1 omslag

290

Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen omtrent het
beschikkingsrecht over archiefstukken van de Raad van Tucht en Kamer voor
Geschillen en van de Raad van Beroep welke bij het secretariaat verblijven en
omtrent de dossiers welke in bezit zijn van aftredende leden,
1942
1 omslag

291

Stukken betreffende de totstandkoming van de overdracht van de archieven van de
NBvA,
1942-1947
1 omslag

292

Inventaris van de archiefstukken welke zich bevinden in een safeloket van de
Twentsche Bank,
1951
1 stuk
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A.2.1.4.1.3 Hulpmiddelen
293

Stukken betreffende de aankoop van een kast ten behoeve van de administratie,
1909
3 stukken

294

Onderhandse akte waarbij het NIvA aangesloten wordt op het gemeentelijk
telefoonnet van Amsterdam,
1935

1 stuk

295

Stukken betreffende het royeren van de brand- en inbraakverzekering op de
kantoorinventaris en de bibliotheek,
1938
3 stukken

296

Circulaire van de plaatselijke telefoondienst waarin mededeling wordt gedaan van
de telefoonafsluiting,
1944
1 stuk

297

Stukken betreffende de toewijzing van papier voor het maken van verslagen,
1947
3 stukken

298

Brief aan het Toewijzingskantoor van het Rijkskolenbureau waarin een aanvraag
wordt gedaan ter verkrijging van brandstoffen. Doorslag,
1948
1 stuk

299

Tekeningen van een stalen kast, Wed. J. Arend en Zn.,
1952

300

Stukken betreffende de totstandkoming van een reconstructieverzekering ten
aanzien van de administratie,
1959-1960
1 omslag

2 stukken

A.2.1.4.2 Personeel

A.2.1.4.2 Personeel
301

Stukken betreffende diverse personeelsleden,
1934-1958

1 omslag

302

Stukken betreffende de uitvoering van de Ziektewet 1931,
1931

1 omslag

303

Vergunning ingevolge de Arbeidswet 1919, art. 52 sub 3, in afwijking van het
bepaalde bij art. 52 sub 1 op 1 en 2 juni 1939,
1939

304-306

1 stuk

Stukken betreffende de totstandkoming en toepassing van diverse collectieve
verzekeringen,
1938, 1942-1968
3 omslagen
304
Pensioenverzekering, 1938, 1942, 1946, 1949, 1951-1965
305
Ongevallenverzekering, 1942-1968
306
Berovingsverzekering, 1956-1964
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307

Brief van P. Klijnveld inzake de huur van een kamer aan de Tesselschadestraat 20 te
Amsterdam voor J.C. Regenhardt ten behoeve van de administratie,
1921
1 stuk

308

Stukken betreffende de huur van het pand Valeriusstraat 101 te Amsterdam,
1930
3 stukken

309

Stukken betreffende de huur, verbouwing en onderhoud van het pand Herengracht
491,
1934-1935, 1938, 1942
1 omslag

310

Stukken betreffende verhuur van gedeelten van het pand Herengracht 491,
1935-1937, 1941, 1951
1 omslag

311

Stukken betreffende een poging tot aankoop van het pand Herengracht 491,
1941-1942
1 omslag

312

Stukken betreffende huur en verhuur van het pand Herengracht 491 tijdens de
periode van Duits beheer,
1942-1943
1 omslag

313

Stukken betreffende de aankoop van het pand Herengracht 491,
1947-1950

1 omslag

314

Stukken betreffende de obligatielening 1947, uitgegeven ten behoeve van de
aankoop van het pand Herengracht 491,
1947-1956
1 omslag

315

Stukken betreffende de verbouwing, herinrichting en onderhoud van de panden
Herengracht 491 en Reguliersdwarsstraat 40,
1947-1957
1 omslag

316

Stukken betreffende de verzekering van de panden Herengracht 491 en
Reguliersdwarsstraat 40 tegen brand en inbraak,
1949-1967

1 omslag

317

Stukken betreffende de aankoop en overdracht van het pand Reguliersdwarsstraat
40,
1949-1950
1 omslag

318

Stukken betreffende de verzekering van het pand Reguliersdwarsstraat 40 tegen
brand en glasschade bij de aankoop,
1950
1 omslag

319

Stukken betreffende de verbouwing en verhuur van het pand Reguliersdwarsstraat
40,
1950-1951
1 omslag
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320

Stukken betreffende het uitzien naar een nieuwe behuizing,
1954

321

Brieven van Blom & Van der Aa, Assurantiën te Amsterdam inzake de WAverzekering als eigenaar/exploitant van de panden Herengracht 491 en
Reguliersdwarsstraat 40,
1956-1957
2 stukken

322

Vergunning verleend door B en W van Amsterdam om een tekstbord aan het pand
Herengracht 491 te mogen hebben,
1959
1 stuk

323

Rekest aan de Hoge Raad der Nederlanden inzake bezwaar tegen de aanslag in de
personele belasting betreffende het pand Herengracht 491, concept, 1938
1 stuk

A.2.1.5 Financiën

A.2.1.5.1 Begrotingen en jaarrekeningen

1 omslag

A.2.1.5 FINANCIËN
A.2.1.5.1 Begrotingen en jaarrekeningen

324

Begrotingen 1899, 1912, ca. 1898, 1911

325

Staat van ontvangsten en uitgaven en te verwachten ontvangsten en uitgaven over
de jaren 1919-1927, 1926
1 stuk

326

Rekeningen en verantwoordingen over 1923-1927, opgemaakt 1924-1928, met
mutaties inzake de assistentenadministratie, 1923 en toelichtingen en
accountantsrapporten, 1926-1927, 1923-1928
1 omslag

A.2.1.5.2 Boekhouding

2 stukken

A.2.1.5.2 Boekhouding
327-330

331-332

333-335

Grootboeken,
1927-1929, 1944-1950,
327
maart 1927-1929
328
januari 1944 - augustus 1947
329
september 1947 - augustus 1949
330
september 1949 - augustus 1950
Manualen,
1925-1927
331
332

1925-1926
1927

Journalen,
1923-1929
333
334

1923 - mei 1926
maart 1926 - februari 1927

4 delen

2 delen

3 delen
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335
336-349

Kasboeken,
1905-1942
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

350-367

Bankboeken,
1935-1950
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365

47

maart 1927 - december 1929
14 delen
juli 1905 - 1913, met aantekeningen van kascontroles, 1906-1913
februari 1919 - oktober 1922
1924 - maart 1925, met bankboek, april 1924 - maart 1925, giroboek
1924 - februari 1925 en kas-giroboek van het Bureau der Examens,
1925
1925, met bankboek, 1925 - januari 1926, giroboek, 1925 - januari
1926 en kas-giroboek van het Bureau der Examens, 1925
1926, met bankboek, 1926 - januari 1927, giroboek, 1926 - maart
1927 en kas-giroboek van het Bureau der Examens, 1926
1927, met bankboek, 1927 en giroboek, 1927
1928, met bankboek, 1928 en giroboek, 1928
1929, met bankboek, 1929 en giroboek, 1929
1930, met bankboek, 1930 en giroboek, 1930
1933, ontvangsten, met bankboek, 1933, ontvangsten en giroboek,
1933, ontvangsten
1934, met bankboek, 1934 en giroboek, 1934
1935, ontvangsten, met bankboek, 1935, ontvangsten en giroboek,
1935, ontvangsten
1941, ontvangsten, met bankboek, 1941, ontvangsten en
aantekening van effectenbezit, (1941)
1942, ontvangsten, met bankboek, 1942, ontvangsten en
aantekening van effectenbezit, (1942)
18 delen
1935, uitgaven, met giroboek, 1935, uitgaven
1936, ontvangsten, met giroboek, 1936, ontvangsten
1936, uitgaven, met giroboek 1936, uitgaven
1937, ontvangsten, met giroboek, 1937, ontvangsten
1937, uitgaven, met giroboek, 1937, uitgaven
1938, ontvangsten, met giroboek, 1938, ontvangsten
1938, uitgaven, met giroboek, 1938, uitgaven
1939, ontvangsten, met giroboek, 1939, ontvangsten en kasgiroboek van het Bureau der Examens, juli 1939 - december 1939,
ontvangsten
1939, uitgaven, met giroboek, 1939, uitgaven
1940, ontvangsten, met giroboek, 1940, ontvangsten en aantekening
van effectenbezit, (1940)
1940, uitgaven, met giroboek, 1940, uitgaven
1941-1943, uitgaven, met giroboek, 1941-1943, uitgaven
1943-1945, ontvangsten, met giroboek, 1943-1945, ontvangsten en
lijst van effectenbezit, (1943)
1944 - juni 1946, uitgaven, met giroboek, 1944 - juni 1946, uitgaven
1946, ontvangsten, met giroboek, 1946, ontvangsten
juli 1946 - februari 1949, uitgaven, met giroboek, juli 1946 - februari
1949, uitgaven

48

Ned. Instituut van Accountants

366
367
368

2.19.087

1947 - april 1949, ontvangsten, met giroboek, 1947 - april 1949,
ontvangsten
mei 1949 - augustus 1950, met giroboek, mei 1949 - augustus 1950

Giroboek, 1923, met bankboek 1923 - mei 1924 en kasboek van het Bureau der
Examens, 1923,
1923-1924
1 deel

A.2.1.5.3 Hulpbescheiden

A.2.1.5.3 Hulpbescheiden
369-372

Contributieregisters leden,
1927- 1943
4 delen
369
1927-1929, tevens leden van verdienste
370
1927-1929, tevens assistenten wonende in de plaatsen Roermond Zwolle, Ned. Indië en het buitenland
371
1936-1941
Register B

372

1943, tevens assistenten

373

Lijst van contributiebetalende leden per 1 januari 1943,
1942

374

Register van aantekeningen van terugbetaling van lesgelden en contributies en van
nog te ontvangen contributies,
1927
1 deel

375

Staat van uitgaven betreffende de opleidingen over de jaren 1923-1925,
1925

1 stuk

376

Aantekening inzake afrekening van het cursusjaar 1926/1927,
1927

1 stuk

377-380

Kasboeken van het secretariaat,
1940-1950
377
september 1940 - april 1944, uitgaven
378
mei 1944 - december 1946, uitgaven
379
oktober 1945 - december 1949, ontvangsten
380
oktober 1946-1950

381

Register met financiële aantekeningen inzake het secretariaat,
1943-1946

1 stuk

4 delen

1 deel

382

Rekening en bijlagen bij de rekening betreffende de viering van het 40-jarig
jubileum, 1935
1 omslag

383

Verslagen van de correspondent voor Nederlands-Indië over ontvangsten en
betalingen 1 juli 1937 - 10 oktober 1938,
1937, 1938
2 stukken
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A.2.1.5.4 Overige bescheiden betreffende de financiën
384

Rapport van de Commissie tot onderzoek naar de financiële situatie van het NIvA,
1912
1 stuk

385

Kascontroleverklaring over 1918,
1920

1 stuk

386

Aantekeningen betreffende de financiële situatie in 1922 ten behoeve van de
overdracht aan de nieuwe penningmeester,
1923
3 stukken

387

Stukken betreffende de overdracht van het penningmeesterschap,
1927

388

Stukken betreffende het onderzoek naar de oorzaak van de nadelige saldi waarmee
gedurende enkele jaren de rekeningen en verantwoordingen zijn afgesloten,
1944-1945
1 omslag

389

Stukken betreffende een vrijwillige bijdrage ter dekking van het tekort,
1945

2 stukken

Stukken betreffende de behandeling van een verzoek van A. Harms tot
contributieverlaging,
1925

3 stukken

390

1 omslag

391

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie ter voorbereiding van
een herziening van de contributieregeling,
1936
1 omslag

392

Stukken betreffende de herziening van de contributieregeling,
1948-1949

393-395

Stukken ter informatie aan het bestuur inzake de financïen,
1954-1967
393
1954-1957
394

1 omslag
3 omslagen

Genummerd BF 1 - BF 211

1958-1964
Genummerd BF 212 - BF 451

395
A.2.2 Samenwerking en fusering

1965 - maart 1967, met inhoudsopgave BF 429 - BF 528, (1967)
Genummerd BF 452 - BF 528

A.2.2 SAMENWERKING EN FUSERING
396

Stukken betreffende de samenwerking met de NAV en de NBvA op verschillende
punten die voor het accountantsberoep van belang zijn, in het bijzonder de
unificatie van de examens,
1910-1915
1 omslag

397

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie benoemd in de
algemene vergadering d.d. 16 december 1916, inzake het plegen van overleg
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omtrent een fusie met NAV en NBvA,
1916-1918
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1 omslag

398

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie uit de besturen van het
NIvA en de NAV ter behandeling van fusieplannen,
1918
1 omslag

399

Akte waarbij overeengekomen is dat leden en assistenten van de NAV met ingang
van 1 januari 1919 als leden en assistenten deel uitmaken van het NIvA en dat de
NAV niet zal worden ontbonden,
1918
1 stuk

400

Stukken betreffende de totstandkoming van een Federatief Examen met
wijzigingen van het reglement, 1923-1931,

1 omslag

401

Stukken betreffende een reactie op een artikel in het Maandblad voor het
Boekhouden waarin geschreven is over de "zelfmoord" van de NOvA,
1927
3 stukken

402

Brief van het bestuur van de NOvA inzake een misverstand met betrekking tot een
voorstel tot unificatie der rechtspraak van NIvA en NOvA,
1928
1 stuk

403

Stukken betreffende een poging tot fusie met de NOvA en de NBvA waarbij een
register van accountants zal worden aangelegd en bijgehouden (circa 1927)
1 omslag

404

Brief van het bestuur van de Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants
(VAGA) waarin ze zich bereid verklaart tot constructieve samenwerking met andere
accountantsverenigingen, doch het onjuist acht toe te treden tot een andere
accountantsvereniging,
1929
1 stuk

405

Stukken betreffende het verloop van de fusiebesprekingen met de VAGA, de NOvA
en de NBvA,
1933-1934
1 omslag

406

Akte waarbij overeengekomen is dat de leden van de NBvA en de NOvA met ingang
van 1 december 1934 leden van het NIvA zijn, de leden van het NIvA lid van de NBvA
en de NOvA zullen zijn en de adspirant-leden van de NBvA en de NOvA benoemd
worden tot assistent van het NIvA,
1934,
1 stuk

407

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van aanwijzing als
bedoeld in artikel 41 van de Statuten,
1934-1937
1 omslag

408

Stukken betreffende bespreking inzake een totstandkoming van een
gemeenschappelijke tuchtrechtspraak met de VAGA,
1937-1938

1 omslag

2.19.087

Ned. Instituut van Accountants

51

409

Statuten van de Vereeniging Nederlandsch Instituut van Registeraccountants,
opgericht door de voorzitters van het NIvA en de VAGA,
1939
1 stuk

410

Brieven betreffende reacties op de mogelijkheid tot een fusie met de VAGA,
1946
2 stukken

411

Stukken betreffende de verkrijging van het lidmaatschap van het NIvA voor hen die
in de periode 1935-1946 het examen Rijksaccountant aflegden,
1947-1948
1 omslag

412

Stukken betreffende de behandeling van een toenaderingspoging door de
Nederlandsche Broederschap van Accountants,
1948-1950
1 omslag

413

Stukken betreffende de werkzaamheden van de NIvA/VAGA-commissie voor het
contact met beroepsorganisaties in het buitenland,
1949
1 omslag

414-419

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Contact-Commissie uit de besturen
van het NIvA en de VAGA,
1947-1967
4 pakken, 1 omslag, 3 stukken
414
1947-1949, 1956, 1966-1967, 1 omslag
415
21 april 1950 - 1 december 1959. Afdrukken, 1 pak
416

Genummerd CC

1 december 1959 - 17 mei 1965. Afdrukken, 1 pak
Genummerd CC 1 - CC 413

417
418

18 mei 1965 - 29 juni 1966. Afdrukken, 1 pak
Genummerd CC 415 - CC 908

4 juli 1966 - 6 maart 1967. Afdrukken, 1 pak
Genummerd CC 909 - CC 1361

419
420-422

1967, aanwijzing van de voorzitter van de 1e ledenvergadering van
het NIVRA, 3 stukken

Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie van de ContactCommissie ter bestudering van zaken van algemene aard, de organisatie van het
NIVRA betreffende, Afdrukken.
1965-1966
2 omslagen, 1 stuk
420
1965 - april 1966, met inhoudsopgave, (1966), 1 omslag
421

Genummerd WR/A 1 - WR/A 229

april 1966 - september 1966, met inhoudsopgave, (1966), 1 omslag
Genummerd WR/A 230 - RW/A 348

422
423-424

rapport, 26 september 1966, 1 stuk

Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie van de ContactCommissie ter bestudering van de studie en examenregeling van het NIVRA.
Afdrukken,
1965-1967
1 omslag, 1 stuk
423
1965 - januari 1967, met inhoudsopgave, (1967), 1 omslag
Genummerd WR/B

424

rapport, 4 oktober 1966, 1 stuk
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Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie van de ContactCommissie ter bestudering van de juridische zaken van het NIVRA. Afdrukken,
1965-1966
1 omslag, 1 stuk
425
1965 - september 1966, met inhoudsopgave, (1966), 1 omslag
426

427-429
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Genummerd WR/C

rapport, 30 september 1966, 1 stuk

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Reglementencommissie, ingesteld
in 1950, 1950-1955,
z.d.
3 omslagen
427
1950-1953, z.d.
428
28 september 1951 - 16 december 1952, met inhoudsopgave en
index, (circa 1952). Afdrukken
Genummerd RC

429

informatie aan de bestuursleden, 1 januari 1953 - oktober 1955.
Afdrukken
Genummerd BRC 21 - BRC 174. BRC 1 - BRC 20 = RC 169 - RC 202

430-432

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Paritaire Commissie,
1953-1955
2 omslagen, 1 stuk
430
1953-1955, 1 omslag
431
1953-1955. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd Parco

432
433-434

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Reglementencommissie, ingesteld
in 1957,
1957-1963
2 omslagen
433
informatie aan bestuursleden, 26 juni 1957 - januari 1963. Afdrukken
434

435
A.2.3 Wettelijke Regeling van het Beroep

rapport, 30 november 1954, 1 stuk

Genummerd BRC

1959-1961

Stukken betreffende deelname aan een VAGA-voordracht,
1961

1 omslag

A.2.3 WETTELIJKE REGELING VAN HET BEROEP
436

Stukken betreffende een verzoekschrift aan H.M. de Koningin met een ontwerp
inzake een wettelijke regeling,
1900
1 omslag

437

Brieven aan J.C. Scholten, lid der 1e Kamer der Staten-Generaal inzake zijn
werkzaamheden ten aanzien van een wettelijke regeling,
1904. Doorslagen
2 stukken

438

Notulen van de vergadering van afgevaardigden van het Departement van
Landbouw, Nijverheid en Handel, het NIvA, de NAV en de NBvA betreffende het
verkrijgen van een zekere waarborg dat iemand die zich accountant noemt aan
bepaalde eisen voldoet,
1908
1 stuk

439

Stukken betreffende verzoeken om te komen tot een wettelijke regeling,
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1922-1924

53
1 omslag

440

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie uit de 3 verenigingen
inzake de wettelijke regeling en de totstandkoming van de Commissie inzake
regeling van het acountantswezen (Staatscommissie Bijleveld), 1927, z.d.
1 omslag

441

Concept-schema van een gemeenschappelijke regeling van de
accountantsexamens en de instelling van een register van accountants,
1 stuk

442-444

Stukken betreffende de Commissie inzake regeling van het accountantswezen
(Staatscommissie Bijleveld),
1928-1932
1 pak, 2 omslagen
442
notulen, 19 maart 1928 - 11 januari 1930, 1 pak
443
notulen, 3 oktober 1931 - 19 februari 1932, 1 omslag
444
werkzaamheden, 1928-1932, 1 omslag

445

Stukken betreffende besprekingen met de Vereeniging tot admissie van
belastingconsulenten en in belastingzaken optredende accountants inzake een
wettelijke regeling van het belastingconsulentschap,
1930-1934
1 omslag

446

Stukken betreffende de totstandkoming van een wetsontwerp inzake de
vaststelling van regelen betreffende het accountantswezen,
1938-1940

447

Verzameling krantenknipsels inzake de wettelijke regeling,
1939-1940

1 pak
1 omslag

448

Brief aan J.H. de Mol van Otterloo inzake de oprichting van een accountantskamer
met het doel de wettelijke regeling en de opleiding der accountants. Afdruk
1942
1 stuk

449

Stukken betreffende de behandeling van de nota van L. van Kampen inzake het
wetsontwerp 1939,
1945
1 omslag

450

Stukken betreffende bezwaren tegen de invoering van de titel accountant-titulair
bij de Rijksaccountantsdienst in verband met een op handen zijnde wettelijke
regeling,
1947,
1 omslag

451

Stukken betreffende de voorbereiding van de hervatting van de behandeling van
het wetsontwerp 1939, 1947-1948
1 omslag

452-465

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Wettelijke Regeling van
het accountantsberoep. Afdrukken.
1948-1967.
14 omslagen
452
1948, met inhoudsopgave, (circa 1948). Afdrukken
Genummerd WR 1 - WR 222
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1949 - februari 1950, met inhoudsopgave, (1950). Afdrukken
Genummerd WR 223 - WR 389

454

februari 1950 - november 1950, met inhoudsopgave, (1950).
Afdrukken
Genummerd WR 390 - WR 608

455

november 1950 - september 1951, met inhoudsopgave (1951).
Afdrukken
Genummerd WR 609 - WR 828

456
457

september 1951 - maart 1952, met inhoudsopgave, (1952). Afdrukken
Genummerd WR 829 - WR 1023

februari 1952 - mei 1953, met inhoudsopgave, (1953). Afdrukken
Genummerd WR 1024 - WR 1286

458
459

mei 1953 - december 1953, met inhoudsopgave, (1953). Afdrukken
Genummerd WR 1287 - WR 1521

januari 1954 - februari 1956, met inhoudsopgave, (1956). Afdrukken
Genummerd WR 1522 - WR 1814

460
461

september 1955 - juni 1956, met inhoudsopgave, (1956). Afdrukken
Genummerd WR 1815 - WR 2008

juni 1956 - april 1958, met inhoudsopgave, (1958). Afdrukken
Genummerd WR 2009 - WR 2277

462
463

september 1958 - juni 1962, met inhoudsopgave, (1962). Afdrukken
Genummerd WR 2278 - WR 2551a

juni 1962 - maart 1964, met inhoudsopgave, (1964). Afdrukken
Genummerd WR 1 - WR 300

464

februari 1964 - november 1965, met inhoudsopgave, (1965).
Afdrukken
Genummerd WR 301 - WR 524

465

november 1965 - april 1967. Afdrukken
Genummerd WR 525 - WR 762

466-473

Stukken ter informatie aan het bestuur inzake de werkzaamheden van de
Commissie Wettelijke Regeling van het accountantsberoep. Afdrukken,
1951-1967
8 omslagen
466
1 september 1951 - oktober 1953, met inhoudsopgave, (1953),
Afdrukken
Genummerd BWR 1 - BWR 238ij

467
468

oktober 1953 - oktober 1955, met inhoudsopgave, (1955). Afdrukken
Genummerd BWR 239 - BWR 496

december 1955 - juni 1956, met inhoudsopgave, (1956). Afdrukken
Genummerd BWR 497 - BWR 708

469
470
471

juni 1956 - december 1960, met inhoudsopgave, (1960). Afdrukken
Genummerd BWR 709 - BW 1078

december 1960 - augustus 1963, met inhoudsopgave, (1963).
Afdrukken
Genummerd BWR 1079 - BWR 1371

augustus 1963 - april 1964. Afdrukken
Genummerd BWR 1372 - BWR 1521

472
473

juni 1964 - juli 1966. Afdrukken
Genummerd BWR 1522 - BWR 1798

augustus 1966 - april 1967, met inhoudsopgave, (1967). Afdrukken
Genummerd BWR 1799 - BWR 2013

474

Stukken betreffende informatie omtrent de wettelijke regelingen van diverse
beroepen,
1947-1958
1 omslag
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475

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Wettelijke Regeling,
1948-1958
1 omslag

476

Stukken houdende de tweede lezing van een ontwerp tot vaststelling van regelen
betreffende het accountantswezen en de eerste lezing van een ontwerp voor de
statuten en reglementen,
1951
1 omslag

477

Stukken houdende de derde lezing van een ontwerp tot vaststelling van regelen
betreffende het accountantswezen en de tweede lezing van een ontwerp voor de
statuten en reglementen,
1952
1 omslag
Genummerd WR-B

478

Rapport van de Commissie ter voorlichting van het bestuur betreffende de
vraagstukken verband houdende met de wettelijke regeling,
1953

1 deel

479-481

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Staatscommissie van Advies inzake
Wettelijke Regeling van het Accountantswezen: De Commissie Van der Grinten,
1953-1956
3 pakken
479
1953 - juli 1955
480
augustus 1955 - december 1955
481
januari 1956 - juni 1956

482

Aantekeningen houdende publicaties van NIvA-leden naar aanleiding van het
rapport van de Commissie Van der Grinten van 5 april 1954 en van het wetsontwerp
van 22 juni 1959,
(1956-1962)
1 omslag

483

Stukken ter informatie aan het bestuur en de leden van de Commissie Wettelijke
Regeling inzake reacties naar aanleiding van het rapport van de Commissie Van der
Grinten. Afdrukken.
1956-1963
1 omslag
Genummerd WRM

484

Krantenknipsels betreffende het rapport van de Commissie Van der Grinten,
1954-1964
1 omslag

485

Stukken betreffende de samenkomsten van de voorzitters en leden van Curatoria
en Raden van Tucht van diverse accountantsverenigingen naar aanleiding van het
rapport van de Commissie Van der Grinten, 1957
1 omslag

486

Stukken betreffende de behandeling van het vraagstuk van de wettelijke regeling
en de uitoefening van het accountantsberoep bij een coöperatie,
1957-1962
1 omslag

487

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Bijzondere commissie voor de
voorbereiding van wetsontwerp 5519 (Wet op de registeraccountants),
1959-1962
1 omslag
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488

Stukken betreffende de Accountantsdagen 1960 en 1961, georganiseerd door de
samenwerkende accountantsverenigingen, naar aanleiding van het wetsontwerp
tot regeling van het accountantswezen,
1959-1962
1 omslag

489

Aantekening betreffende een vergelijking van de voorlopige regeling betreffende
de beroepsuitoefening door de registeraccountant volgens het wetsontwerp tot
regeling van het accountantswezen met de bestaande reglementen van NIvA en
VAGA. 1959, met bijlage,
1959
2 stukken

490

Stukken betreffende de totstandkoming en inwerkingtreding van de Wet op de
registeraccountants,
1959-1967
1 omslag

491

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Werkgroep Wettelijke Regeling
inzake de inwerkingtreding van de Wet op de registeraccountants, met
inhoudsopgave, (1964), Afdrukken,
1960-1964
1 omslag
Genummerd RAW.

492

Stukken betreffende de totstandkoming van een wettelijke regeling en de
beroepsuitoefening ten aanzien van het midden- en kleinbedrijf,
1960-1964
1 omslag

493

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie inzake de wettelijke
regeling van niet-registeraccountants, ingesteld bij beschikking van de
staatssecretaris van Economische Zaken d.d. 26 juni 1964: de Commissie Brands II,
1966-1967
1 omslag

A.2.4 Beroepsvoorlichting

A.2.4 BEROEPSVOORLICHTING
494

Stukken betreffende de uitgaven van prospecti en propagandaboekjes, 1895, 1911,
1922-1925, 1930-1931, 1937-1940, 1953, 1957, 1963,
1 omslag

495

Stukken betreffende het verlenen van medewerking aan de uitgave van het
Financieel adresboek voor Nederland, door J.H. de Bussy,
1925-1927
1 omslag

496

Stukken betreffende bezwaren tegen de plannen tot uitgave van een Jaarboekje
voor Accountants, door N.V. Nijgh en Van Ditmar's Uitgevers,
1931
1 omslag

497-499

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Beroepsvoorlichting,
1954-1967
3 omslagen
497
1954-1957, met inhoudsopgave 1954 - juli 1959, (1959)
498

Genummerd BV 1 - BV 339

1958-1961
Genummerd BV 340 - BV 656

499

1962 - april 1967
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57

Genummerd BV 657 - BV 912

500

A.2.5 Opleidingen en examens

A.2.5.1 Bestuurswerkzaamheden

Stukken betreffende informatie inzake de conferenties over het accountantsberoep
ten behoeve van onderwijsgevenden in het voorbereidend hoger en middelbaar
onderwijs door de Stichting Contactcentrum Bedrijfsleven-Onderwijs in
samenwerking met het NIvA,
1963, 1964
1 omslag
A.2.5 OPLEIDINGEN EN EXAMENS
A.2.5.1 BESTUURSWERKZAAMHEDEN

501

Register van processen-verbaal van de voor-en najaarsexamens,
1904-1918

502-503

Registers van doorslagen van uitgaande brieven betreffende opleidingen en
examens,
1905-1909
2 delen
502
21 oktober 1905 - 16 juni 1908, met index, (1908)
503
17 juni 1908 - 25 februari 1909, met index op naam van
geadresseerde, (1908-1909)

504

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Vereeniging voor Schriftelijk
Onderwijs in Nederland (SOIN), opgericht door de Nationale Vereeniging voor
Handelsonderwijs (NVHO) met medewerking van het NIvA,
1920-1924
1 omslag

505

Stukken betreffende een reactie op het plan van R.A. Dijker en James Polak inzake
wijziging van de organisatie der opleidingen,
1925-1926
1 omslag

506

Stukken betreffende de verlening van vrijstelling voor assistenten van de NOvA bij
het Federatief Examen,
1927
1 omslag

507

Lijst van curatoren, cursusleiders, examinatoren, leden van de Commissie van
toezicht, e.d.,

1 deel

1 stuk
508

Stukken betreffende bezwaren tegen de wijze van reclame maken door het
Instituut voor Handelswetenschappen te Leiden,
1930-1931
1 omslag

509

Stukken betreffende het maken van bezwaar tegen het door de Vereeniging voor
Gemeentebelangen in te stellen examen voor gemeenteaccountant,
1930-1934
1 omslag

510

Aantekening betreffende de benoeming van A.L. de Bruyne tot secretaris van het
Bureau der Examens,
1939
1 stuk

511

Stukken betreffende het volgen van cursussen door dienstplichtige en
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1939-1940, 1948-1951
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1 omslag

512

Brief van de secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap
en Cultuurbescherming inzake het onderwijs aan Joodse leerlingen. Afschrift
1941
1 stuk

513

Stukken betreffende aanmelding van de opleidingen bij het Departement van
Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming,
1942
2 stukken

514

Stukken betreffende informatie omtrent diverse cursussen op het vakgebied welke
niet opleiden voor een der NIvA-examens, 1942-1944, 1946, 1953, 1954
1 omslag

515

Stukken betreffende de samenstelling van een repetitiecursus accountancy en het
door de VAGA georganiseerde afsluitende examen,
1943-1944
1 omslag

516

Stukken betreffende het verkrijgen van inlichtingen omtrent het niveau van de
opleiding van de Vereeniging voor Bedrijfseconomie waarvan het diploma recht
geeft te worden benoemd tot assistent,
1943-1945
1 omslag

517

Brief van de secretaris van het NIvA aan het Bureau der Examens inzake een
voorstel tot heffing van een vergoeding van belangstellenden die nog voor zij zich
ter benoeming tot assistent hebben aangemeld wensen te weten welke
vrijstellingen zij kunnen verbinden aan reeds in hun bezit zijnde diploma's,
1949. Afschrift
1 stuk

518

Brief van A.L. Elk, hoofd van de Regeringsaccountantsdienst, en H.A.E. Plas, hoofd
van de Belastingdienst te Indonesië betreffende de NIvA-opleidingen te Indonesië,
1950
1 stuk

519

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie ter bestudering van de
wenselijkheid van een aanvullende studie voor gemeenteaccountant,
1951-1954, met inhoudsopgave, (1953)
1 omslag
Hierin bevinden zich stukken genummerd COGA

520-521

Stukken betreffende de opleiding van officieren der Militaire Administratie aan de
Koninklijke Militaire Academie (KMA) en de opleiding tot accountant,
1952-1957
2 omslagen
520
1952-1957, met inhoudsopgave, (1957)
521
1955-1956, met stukken betreffende de oprichting van de Stichting
NIvA-Fonds Militaire Administratie, met inhoudsopgave, (1956)

522

Brief aan de Gouverneur van de KMA inzake verhoging van de kostenvergoeding bij
het afnemen van het NIvA-examen aan de KMA. Doorslag,
1958
1 stuk

523

Stukken betreffende de werkzaamheden van het Nederlands Genootschap van
Opleiders voor comptabele en economische examens (NGO),
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1961

59
1 omslag

A.2.5.2 BUREAU DER EXAMENS, 1919-1927
524-527

Notulen,
1919-1927
524

525

526

527

4 delen
1919-1920, met notulen van de vergaderingen met de cursusleiders
en examinatoren, 1919-1920, notulen van de vergaderingen van de
sectie accountancy, 1919, notulen van de vergaderingen van de
sectie handelsrekenen/handelskennis, 1919, notulen van de
vergaderingen van de sectie handelsaardrijkskunde/-geschiedenis,
1919, notulen van de vergaderingen van de sectie
staathuishoudkunde, 1919, notulen van de vergaderingen van de
sectie recht, 1919, notulen van de vergaderingen met leden van het
Comité Amsterdam, 1919, notulen van de vergaderingen met de
cursusleiders accountancy, 1919 en een aantekening betreffende de
resultaten van de examens op 28 mei, 1 en 2 juni 1920, 1920
1921 - juni 1924, met notulen van de vergaderingen met de
cursusleiders, 1921 - mei 1924, aantekeningen betreffende de
resultaten van de examens, 1921 - juni 1924, notulen van de
vergadering van de voorzitter van het Bureau der Examens met de
cursusleiders accountancy, 1922, besluitenlijsten van de
Huishoudelijke Commissie, januari - september 1924 en notulen van
de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de
cursusleiders accountancy te Amsterdam inzake cursorische
voordrachten over bedrijfshuishoudkunde, 1924
september 1924 - 1926, met notulen van de vergadering van de
Huishoudelijke Commissie met de cursusleiders accountancy, 1924,
besluitenlijsten van de Kleine Commissie van de Huishoudelijke
Commissie, 1924 - november 1926, aantekeningen betreffende de
resultaten van de examens, 1925-1926, notulen van de vergadering
van de Kleine Commissie met de cursusleiders accountancy, 1925,
afschrift van een brief van James Polak d.d. 16 oktober 1925
betreffende gebrekkige communicatie met het Bureau der Examens,
met commentaar door de secretaris van het Bureau der Examens,
1925 en notulen van de vergadering met de cursusleiders
accountancy, 1926.
januari 1927 - 27 mei 1927, met besluitenlijsten van de Kleine
Commissie van de Huishoudelijke Commissie, december 1926 - 28
maart 1927

528

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Kleine Commissie van de
Huishoudelijke Commissie,
1929
2 stukken

529

Stukken betreffende de cursussen accountancy, 1919, 1925,
3 stukken

530

Leidraad voor de te behandelen leerstof,
1924

531

Stukken betreffende examenopgaven,

1 katern
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1926, 1927
532

2.19.087
1 omslag

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de examens in NederlandsIndië,
1920-1925
1 omslag

A.2.5.3 Bureau van het Federatief Examen, 1926-1935

A.2.5.3 BUREAU VAN HET FEDERATIEF EXAMEN, 1926-1935
533

Register
1927-1934 houdende:- besluitenlijst van de Huishoudelijke Commissie, 5 mei 19271934,- notulen met besluitenlijst van de vergadering van de Huishoudelijke
Commissie, 1928,- notulen van de vergadering van de besturen van NIvA en NOvA,
12 maart 1927
- notulen van de vergadering met de examinatoren, 28 april 1927,- notulen van de vergadering met
het Curatorium en de besturen van NIvA en NOvA, 18 juni 1927,- notulen van de vergaderingen met
enkele leden van het Curatorium, 18 juni 1927 - 1934,- notulen van de vergadering van de Kleine
Commissie van de Huishoudelijke Commissie met de cursusleiders en examinatoren belastingrecht,
1927,- notulen van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de cursusleiders
accountancy, 1927-1932,- notulen van de vergadering van de voorzitter van het Bureau der Examens,
de Huishoudelijke Commissie, enkele leden van het Curatorium en cursusleiders en examinatoren
sociale economie, 1928,- aantekeningen betreffende de resultaten van de examens, 1928-1934,notulen 1927-1934,- notulen van de vergadering met de cursusleiders accountancy, 1928,- notulen
van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de heren P.v.d. Scheer en W. de Vries,
1928,- notulen van de vergaderingen met het Curatorium, 1929, 1930,- notulen van de vergadering
van de Huishoudelijke Commissie met de examinatoren voor het vak belastingrecht, 1929,- notulen
van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de cursusleiders van de schriftelijke
cursussen accountancy, 1929,- notulen van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met
het bestuur van de Haagsche Assistentenvereeniging, 1930,- notulen van de vergadering met de
besturen van NIvA en NOvA met de voorzitter van het Bureau der Examens en de Huishoudelijke
Commissie, 1932,- circulaire betreffende de fusie van de accountantsverenigingen, 1934. Afdrukken 1
band

534

Notulen van vergaderingen met enkele leden van het Curatorium en de voorzitters
en secretarissen van het NIvA en de NOvA, 28 november 1930, 17 januari 1931,
1930, 1931
2 stukken

535

Register van cursisten,
1928

1 deel

536

Stukken betreffende aankondiging en inhoud van de cursussen ter opleiding voor
de examens,
1927-1934
1 omslag

537

Stukken betreffende aankondiging, samenstelling en verloop van de examens,
1927-1934, z.d.
1 omslag

538

Lijst van onderwerpen welke van 1926 - 1929 op het examen accountancy-D zijn
behandeld,
1930
1 stuk

539

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de examens in NederlandsIndië,
1931, 1933
1 omslag

540

Staten van geslaagden,
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1926-1928

2 stukken

541

Staten inzake de statistiek van de examens gehouden in 1927 (mei/juni) en
1934, 1927, 1934
2 stukken

542

Concept-begrotingen, begrotingen, voorlopige rekeningen, rekeningen en
balansen, 1926-1929, 1931-1932, 1934
1 omslag

543

Grootboek,
1927-1934

1 deel

544

Bankboek,
augustus 1932 - augustus 1935

1 deel

545

Staat van tegoed bij de Kas-Vereeniging NV,
oktober 1933 - augustus 1935

1 deel

546-547

Registers van aantekeningen per cursusonderdeel van de betalingen der
cursusgelden, 1932/33, 1933/34, met index, (1933/34),
z.d.
546
1932/33, 1933/34, met index, (1933/34)
547
z.d.

548

2 delen

Brief waarin mededeling wordt gedaan van een tekort op de jaarrekening en waarin
voorstellen worden gedaan ter voorkoming van een tekort op de volgende
rekeningen, 1928, met bijlage,
1928
2 stukken

A.2.5.4 Bureau der Examens, 1935-1968

A.2.5.4.1 Algemeen

A.2.5.4 BUREAU DER EXAMENS, 1935-1968
A.2.5.4.1 Algemeen
549-568

Notulen, 1935-1941, 1943-1948, 1950-1958, 1960-1968
20 banden
De pagina's van de inv. nrs. 560-568 zijn genummerd met de vermelding BE

549

550

1935-1936, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 1935 - 3 februari 1937, notulen van de
vergadering met F. Rinsma inzake verzoeken van oud-assistenten
van de NBvA, 1935, notulen van de vergaderingen met de
cursusleiders accountancy-B en -C, 1935 - 1 februari 1937,
aantekeningen betreffende de resultaten van de examens, 19351936, notulen van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie
met de Commissie van toezicht op de cursussen van het
voorbereidend vakexamen onder leiding van de voorzitter van het
Bureau der Examens, 1936, notulen van de vergadering met de
examinatoren voor het vak sociale economie, 1936 en notulen van
de vergadering van de voorzitter van het Bureau der Examens met
de cursusleiders voor het vak recht, 1936
1937, met circulaires betreffende de herziening van het reglement
van het examen, 1937, besluitenlijst van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 1937, notulen van de vergadering van de

62

Ned. Instituut van Accountants

551

552

553

554
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Huishoudelijke Commissie met cursusleider A. Sternheim onder
leiding van de voorzitter van het Bureau der Examens, 1937, afschrift
van een brief van S. Kleerekoper waarin deze bezwaar maakt tegen
gebruik van het boek 'Theoretische Volkswirtschaftslehre' bij het vak
sociale economie, 1937, notulen van de vergadering van de
voorzitter van het Bureau der Examens met de examinatoren voor
het vak accountancy-A, 1937, notulen van de vergadering van enige
leden van het Bureau der Examens met enige bestuursleden van het
NIvA en de examinatoren voor het vak accountancy-A, 1937, notulen
van de vergadering met het Curatorium, 1937 en aantekening
betreffende de resultaten van de examens, 1937
1938 - 31 januari 1939, met besluitenlijsten van de vergaderingen van
de Huishoudelijke Commissie, 1938 - 5 januari 1939, aantekening
betreffende de resultaten van de examens, 1938, notulen van de
vergadering van de voorzitter van het Bureau der Examens met de
examinatoren voor het vak accountancy-A, 1938 en notulen van de
vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de cursusleiders
accountancy onder leiding van de voorzitter van het Bureau der
Examens, 1938
28 februari 1939 - december 1939, met besluitenlijsten van de
vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 14 februari 1939 december 1939, nota's inzake een nieuwe leidraad en literatuurlijst
voor het vak inrichtingsleer, 1939, notulen van de vergadering van de
voorzitter van het Bureau der Examens met de examinatoren voor
het vak recht, 1939, notulen van de vergadering van de voorzitter
van het Bureau der Examens met de examinatoren voor het vak
Nederlands belastingrecht, 1939, notulen van de vergadering met de
cursusleiders accountancy-B, 1939, aantekening betreffende de
resultaten van de examens, 1939, aantekening betreffende de
resultaten van de examens, 1939, afschrift van een brief van J.E. van
Koetsveld, secretaris van het NIvA inzake de splitsing en invulling
van de functie van secretaris-penningmeester van het Bureau der
Examens, 1939 en notulen van de vergadering met het Curatorium,
1939
1940, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 1940, notulen van de vergadering met de
cursusleiders bedrijfshuishoudkunde, 1940, afschrift van een brief
van D.F. Timmer inzake het examen techniek van de handel, 1940,
aantekening betreffende de resultaten van de examens, 1940,
afschriften van stukken inzake opmerkingen over de statistiek der
examens, de leerstof en de examenstof, 1940, notulen van de
vergadering met het Curatorium, 1940, stukken betreffende de
wijziging van de leidraad Nederlands belastingrecht, 1940 en notulen
van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie en het
Curatorium, 1940
januari 1941 - 7 mei 1941, met besluitenlijsten van de vergaderingen
van de Huishoudelijke Commissie, 1941, aantekening betreffende de
resultaten van de examens, 1941, nota inzake de honoraria van de
examinatoren, 1941, notulen van de vergadering van W.N. de Blaey
met de cursusleiders voor de vakken sociale-en bedrijfseconomie,
1941, nota naar aanleiding van de besprekingen over de opleiding
voor de onderdelen sociale-en bedrijfseconomie, 1941, afschrift van
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brief van W.F. Zuurdeeg inzake opmerkingen over het winterexamen
1940, 1941, verslag inzake het toezicht op de schriftelijke cursus
inrichtingsleer, 1941, stukken betreffende de samenstelling van de
leerstof en de examenstof, 1941, notulen van de vergadering van de
voorzitter van het Bureau der Examens met de examinatoren voor
het vak Nederlands belastingrecht, 1941, notulen van de vergadering
van de voorzitter van het Bureau der Examens met enkele
examinatoren voor het vak sociale economie, 1941, agenda voor de
vergadering van 5 september 1941, 1941, klapper op de handelingen
van het Bureau der Examens, 1 september 1940 - 1 september 1941
en nota houdende opmerkingen van examinatoren en bijzitters
inzake het voorjaarsexamen, 1941
555
556
557
558

559

560
561
562
563

De klapper op de handelingen van het Bureau der Examens begint op pag. 161

1943, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 1943 - februari 1944 en notulen van de
vergaderingen met het Curatorium, 1943
8 mei 1944, 19 september 1945, 18 oktober 1945, met besluitenlijsten
van de vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 28 februari
1944 - 5november 1945
19 juni 1946, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 7 december 1945 - 20 december 1946
15 januari 1947, 13 september 1947, met besluitenlijsten van de
vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 7 februari 1947 - 6
februari 1948, stukken betreffende de herziening van het
studieprogramma in het vak recht, 1947, notulen van de vergadering
met het Curatorium, 1947, notulen van de vergadering van het
Curatorium, 1948 en staten van de herhalingsfrequentie der
examens bedrijfshuishoudkunde, inrichtingsleer, controleleer en het
slotexamen bij hen die in de jaren 1937-1946 het
accountantsdiploma behaalden en bij assistenten die per 1februari
1948 de voorbereidende examens (zonder vrijstellingen) hadden
afgelegd, 1948
19 mei 1948, 15 december 1948, met besluitenlijsten van de
vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 5 maart 1948 - 3
december 1948, afschrift van een brief aan het bestuur van het NIvA
inzake honoraria van de cursusleiders, 1948, notulen van de
vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de cursusleiders
voor de accountancy-vakken, 1948, aantekening betreffende de
resultaten van de examens, 1948 en nota houdende opmerkingen
van leden van het Bureau der Examens en cursusleiders over de
literatuurlijst inrichtingsleer, 1948
23 september 1950, met besluitenlijsten van de vergaderingen van
de Huishoudelijke Commissie, 11 november 1949 - 8 december 1950
Pagina's genummerd. Vanaf pag. 177 tevens de vermelding BE

7 april 1951, 29 september 1951, 12 oktober 1951, met besluitenlijsten
van de vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 19 januari
1951 - 30 januari 1952
3 mei 1952, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 5 februari 1952 - 29 december 1952 en
notulen van de vergadering met het Curatorium, 24 mei 1952
24 oktober 1953, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 23 januari 1953 - 29 januari 1954, notulen
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564

565
566

567

568
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van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met de
cursusleiders in de wiskundevakken, 29 december 1952 en notulen
van de vergadering met het Curatorium, 28 november 1953
22 oktober 1954, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 26 februari 1954 - 3 december 1954 en
afschriften van stukken betreffende de samenstelling van richtlijnen
voor de afname van het voorjaarsexamen voortgezet boekhouden,
1954
10 november 1955, 15 oktober 1956, met besluitenlijsten van de
vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 9 december 1955 21 december 1956
25 oktober 1957, 17 oktober 1958, 14 januari 1960, 7 oktober 1960,
met besluitenlijsten van de vergaderingen van de Huishoudelijke
Commissie, 19 september 1957 - 6 juli 1961, notulen van de
vergaderingen met het Curatorium, 28 april 1958, 7 oktober 1960 en
notulen van de vergadering van de Huishoudelijke Commissie met
leden van het Bureau der Examens, opleiders inrichtingsleer en de
Adviescommissie voor de leidraad inrichtingsleer, 2 juli 1958
5 oktober 1961, 11 januari 1962, 28 mei 1962, 3 september 1962, 7
oktober 1964, met besluitenlijsten van de vergaderingen van de
Huishoudelijke Commissie, 7 september 1961 - 13 juli 1965, notulen
van de vergaderingen met het Curatorium, 3 september 1962, 16
december 1964, circulaire houdende richtlijnen voor de uitwerking
van de schriftelijke accountancy-examens, 1963 en met notulen van
de vergadering met de docenten practicum bedrijfseconomie I, 18
november 1963
10 oktober 1963, 12 oktober 1965, 6 oktober 1966, 11 oktober 1967,
met notulen van de vergadering met het Curatorium, 10 oktober
1963 en besluitenlijsten van de vergaderingen van de Huishoudelijke
Commissie, 14 september 1965 - 27 juni 1968.

569

Notulen van de vergaderingen van het Bureau der Examens met het Curatorium.
Afdrukken.
1936, 1937
2 stukken

570-574

Besluitenlijsten van de vergaderingen van de Huishoudelijke Commissie, 1949,
1955, 1957-1959
3 banden, 2 omslagen
Genummerd BE

570
571
572
573
574
575-586

7 januari 1949 - 11 november 1949, 1 band
6 januari 1955 - 17 november 1955, met notulen van de vergadering
van het Bureau der Examens met het Curatorium, 5 maart 1955, 1
band
10 januari 1957 - 10 juli 1957, 1 band
1958, 1 omslag
1959, 1 omslag

Stukken ter informatie van de leden van de Huishoudelijke Commissie, Afdrukken,
1944-1952, 1959-1960, 1964, 1966.
1 pak, 8 omslagen, 6 stukken
Genummerd HC

575

1944 - augustus 1945, 1 omslag
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576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586

65

april 1945 - september 1946, 1 omslag
oktober 1946 - juni 1947, 1 omslag
augustus 1947 - augustus 1948, met inhoudsopgave, (1948), 1
omslag
september 1948 - augustus 1949, met inhoudsopgave, (1949), 1
omslag
augustus 1949 - augustus 1950, met inhoudsopgave (1950), 1 omslag
september 1950 - september 1951, met inhoudsopgave, (1951), 1
omslag
september 1951 - augustus 1952, met inhoudsopgave, (1952), 1 pak
november 1959, 1 stuk
1960, 2 stukken
1964, 1 omslag
1966, 3 stukken

587

Agenda voor de vergadering van de Huishoudelijke Commissie van 13 juli 1942,
1942
1 stuk

588-589

Stukken betreffende de werkzaamheden van het Bureau der Examens en de
Huishoudelijke Commissie,
1941-1943
2 banden
588
juli 1941 - december 1941, met aantekening betreffende de
resultaten van de examens, juli 1941
589
5 januari 1942 - 18 januari 1943

590

Verslagen over de jaren 1940/41 - 1943/44, 1941-1944
3 stukken

A.2.5.4.2 Opleidingen

A.2.5.4.2 Opleidingen
591

Stukken betreffende informatie omtrent de organisatie van cursussen,
1935-1964

592-603

Stukken betreffende de samenstelling van de verschillende cursussen, 1932,
1933, 1942-1956, 1959, 1961, 1963, z.d.
6 omslagen, 9 stukken
592
techniek van de handel, 1932, 1945, 1946, 1956, 1 omslag
593
sociale-en bedrijfseconomie, 1933, 1942-1947, 1952, 1963, z.d., 1
omslag
594
inrichtingsleer, 1941, 1942, 1949, 1953, 1959, 1 omslag
595
Nederlands belastingrecht, 1942, 1949, 1954, 1955, 1 omslag
596
controleleer, 1942, 1949, z.d., 1 omslag
597
recht, 1947, 1949, 1955, z.d., 1 omslag
598
voortgezette wiskunde, 1949, 1952, 2 stukken
599
voorbereidende vakken, 1950, 1 stuk
600
voortgezet boekhouden, 1952, 1 stuk
601
statistiek, 1952, 1959, 3 stukken
602
administratieve organisatie, 1961, 1 stuk
603
financiële rekenkunde, z.d., 1 stuk

604

Stukken betreffende informatie omtrent opleidingen welke door diverse instituten

1 omslag
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worden gegeven en die opleiden tot de NIvA-examens,
1937-1938

1 omslag

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie van toezicht
voorbereidende vakken,
1954, (1956)

1 omslag

Rapport van de Commissie, bestaande uit de voorzitter van het Bureau der
Examens, de plv. voorzitter en de leden van de Huishoudelijke Commissie
aangaande het niveau van de opleiding afgestemd op hetgeen van de toekomstige
accountant zal worden gevraagd,
1962
1 stuk
A.2.5.4.3 Examens

607

Stukken betreffende de organisatie, samenstelling en het verloop van de examens,
1935-1961
1 omslag

608

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de examens in NederlandsIndië, 1931, 1933, 1938, 1940, 1946
1 omslag

609

Stukken betreffende het verloop van de examens in West-Indië,
1945-1946

610

3 stukken

Stukken betreffende ingezonden probleemstellingen en literatuurlijsten ten
behoeve van het slotexamen,
1959-1962

1 pak

611

Stukken betreffende de samenwerking met de Rijksaccountantsdienst bij het
afnemen van de accountantsexamens,
1943, 1946
1 omslag

612

Circulaire inzake het gebruik van dezelfde opgaven bij het schriftelijk gedeelte der
accountancy-examens inrichtingsleer en controleleer door het NIvA en instellingen
voor Hoger Onderwijs,
1951
1 stuk

613

Notulen van de vergadering van de gecombineerde commissie voor de redactie van
accountancyvraagstukken,
1964
1 stuk

A.2.5.4.4 Financiën

A.2.5.4.4 Financiën
614

Concept rekening en verantwoording over het cursusjaar 1 september 1943 31 augustus 1945, 1945
1 stuk

615

Concept rekeningen en verantwoordingen van het Bureau der Examens en het
secretariaat per 31 december 1945, 1949 en 1950,
1946, 1950, 1951
1 omslag

616-618

Grootboeken,
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1942-1950
616
617
618

december 1942 - augustus 1943
september 1943 - augustus 1947
september 1947 - augustus 1950

Kasboeken,
1946-1950
619
620
621

maart 1946 - mei 1947
september 1947 - augustus 1948
september 1949 - augustus 1950

67
3 delen

3 delen

622-624

Giroboeken,
1940-1946, 1949-1950
622
januari 1940 - augustus 1943
623
september 1943 - december 1946
624
september 1949 - augustus 1950

625-627

Stukken houdende recapitulaties van ontvangen cursusgelden,
1942-1944
2 delen, 1 omslag
625
1942-1944, met vermelding van diverse afdrachten, 1942-1944, 1
omslag
626
september 1943 - 7 april 1944, 1 deel
627
13 april 1944 - 17 december 1944, 1 deel

628

Kasboek inzake cursus-en examengelden,
september 1947 - augustus 1950

629-630

Giroboeken inzake cursusgelden,
1942-1947
629
oktober 1942 - 11 juli 1944
630
12 juli 1944 - augustus 1947

631-636

Registers van aantekeningen van betalingen van cursusgelden,
1938-1944, 1946-1954
6 delen
631
1938-1941, met indexen, (1938-1941)
632
1942-1944, met aantekeningen van de afdrachten der gelden, 19421944
633
1946-1947
634
1947-1948
635
1949-1950
636
1951-1954

637

Stukken betreffende de betaling van cursusgelden, examengelden en contributies
van leden en assistenten in Indonesië,
1950
3 stukken

638

Register van staten van afrekeningen van cursusgelden aan de cursusleiders,
1943-1945
1 deel

639-640

Registers van aantekeningen van betalingen van examengelden,
1947-1949

3 delen

1 deel
2 delen

2 delen
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oktober 1947 - november 1948: met staat van maandelijke
totaalbedragen, (1948)
november 1948 - april 1949

Uitgavenboek,
januari 1947 - december 1948

1 deel

642

Doorslag van een brief aan het Directoraat van de Prijzen inzake de herziening van
de lesgelden,
1949
1 stuk

643

Stukken betreffende de verplichting tot afdracht van loonbelasting en
vereveningsheffing over de honoraria van de cursusleiders,
1949, 1954

644
A.2.5.5 Curatorium

2 stukken

Stukken betreffende de behandeling van een verzoek tot vrijstelling van betaling
van omzetbelasting over de gegeven cursussen,
1954-1955
1 omslag
A.2.5.5 CURATORIUM

645

20 juni 1936 - 10 mei 1951, met notulen van de vergadering met de Huishoudelijke
Commissie, 28 december 1940 en de notulen van de vergaderingen met het Bureau
der Examens, 22 mei 1942, 27 april 1946, 13 september 1947, 9 maart 1949, 10 mei
1951,
1936-1951
1 deel

646-647

Stukken ter informatie aan de leden van het Curatorium,
1952, 1963-1967
646
1952

2 omslagen

Genummerd CUR 139 - CUR 151

647

1963 - april 1967
Genummerd CUR 175 - CUR 355

648
A.2.6 Beroepsontwikkeling

A.2.6.1 Beroepsvraagstukken

Nota betreffende de taak van het Curatorium, 1955: met bijlage,
1955

2 stukken

A.2.6 BEROEPSONTWIKKELING
A.2.6.1 BEROEPSVRAAGSTUKKEN
649

Stukken betreffende het maken van bezwaar tegen het door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in het district Twenthe op te richten Adviesbureau voor
den Middenstand hetwelk accountantswerkzaamheden zal verrichten,
1922-1923
1 omslag

650

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie ter bestudering van de
toepassing van kantoormachines c.a. in de administratie,
1923-1925
1 omslag

651

Stukken betreffende een onderzoek naar het accountantsrapport van J. Kropf,
firma Van Suchtelen ten behoeve van de Amsterdamsche Maatschappij van
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Levensverzekering,
1925
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2 stukken

652

Stukken betreffende een reactie op de pennenstrijd tussen de heren Dijker en
Schilder betreffende de vraag of een accountant werkzaamheden mag aanvaarden
welke als "private taak" kunnen worden omschreven of is deze altijd werkzaam in
de "publieke taak",
1925
1 omslag

653

Stukken betreffende informatie omtrent de tentoonstelling op het gebied der
openbare en particuliere bedrijsadministratie (TOPA),
1925-1926
1 omslag

654

Stukken betreffende reacties op de bepalingen die op het accountantsberoep
betrekking hebben dan wel in het bijzonder door accountants beoordeeld kunnen
worden in het ontwerp van wet omtrent de naamloze vennootschappen van
koophandel enz.,
1925-1928
1 omslag

655

Brief van J.Th. van Douwe inzake ondertekening van de balans en winst- en
verliesrekening der levensverzekeringmaatschappij in verband met onderzoek naar
wiskundige reserves,
1926
1 stuk

656

Stukken betreffende de afwikkeling van faillissementen en de rol die de accountant
daarbij kan spelen,
1926
3 stukken

657

Stukken betreffende een geschil met de Rijksaccountantsdienst inzake de waarde
van een verklaring van een particuliere accountant,
1926
1 omslag

658

Stukken betreffende een protest tegen accountantscontrole door een buitenlandse
accountantsfirma,
1929
2 stukken

659

Stukken betreffende omstandigheden welke zich bij de
Gouvernementsaccountantsdienst in Nederlands-Indië kunnen voordoen met
betrekking tot artikel 12 lid a der statuten en de door het gouvernement
goedgekeurde openingsbalans,
1931
2 stukken

660

Rapport van het NIvA, de NBvA, de NOvA en de VAGA aan het bestuur van de
Vereeniging voor den Effectenhandel betreffende aan een naamloze vennootschap
te stellen voorwaarden in verband met opneming van aandelen of obligaties in de
notering,
1933
1 stuk

661

Stukken betreffende een brief van het NIvA aan de leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal inzake het wetsontwerp betreffende de regeling der belastingen
van besloten vennootschappen,
1934
2 stukken
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662

Circulaire aan de besturen van instellingen van de dode hand houdende informatie
omtrent de bepalingen in de Wet op de belasting van de dode hand,
1934
1 stuk

663

Brief aan de Minister van Economische Zaken omtrent de werkwijze van de
crisisaccountantsdienst en het belang van inschakeling van particuliere
accountants, Concept,
z.d.

1 stuk

664

Stukken betreffende de formulieren van de Postcheque- en Girodienst en de
waarde van deze formulieren bij de accountantscontrole,
1937-1943
1 omslag

665

Stukken betreffende de verantwoordelijkheid van de accountant voor de
waardering van onroerende goederen op de balans,
1938-1939

1 omslag

666

Brief aan de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal betreffende het
ontwerp der Wet tot heffing van een nationale inkomsten- en winstbelasting.
Drukwerk
1939
1 stuk

667

Stukken betreffende de samenstelling een rekest aan de Minister van Economische
Zaken betreffende een samenwerking tussen de overheid en de particuliere
accountants,
1939
2 stukken

668

Circulaire betreffende een oproep tot onderlinge gedachtenwisseling tussen het
bestuur van het NIvA en een kleine kring van leden over de vraagstukken welke
samenhangen met opdrachten van buitenlandse consulaten tot het afgeven van
accountantsverklaringen,
1940
1 stuk

669

Stukken betreffende de accountantscontrole bij leden van de Vereeniging voor den
Effectenhandel, 1940, 1949,
z.d.
1 omslag

670

Circulaire houdende een richtlijn bij het verlenen van bijstand aan de Financiële
Commissie voor de Stichting Winterhulp Nederland,
1941
1 stuk

671

Stukken betreffende een klacht inzake de tijdsduur van de in artikel 1 van het
Liquidatiebesluit 1941 gestelde termijn,
1941
2 stukken

672

Stukken betreffende de brief van Lippmann, Rosenthal en Co, Sarphatistraat,
Amsterdam, inzake de behandeling van het Joodse geldelijke vermogen ten aanzien
van nalatenschappen,
1941-1942
2 stukken

673

Stukken betreffende bezwaren tegen het aanbieden van diensten aan particulieren
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door de accountantsafdeling van de Twentsche Bank N.V., kantoor Rotterdam,
1941-1942
1 omslag
674

Stukken betreffende het optreden als beheerder in ondernemingen welke geheel of
gedeeltelijk als vijandelijk vermogen moeten worden aangemerkt,
1941, 1945
1 omslag

675

Stukken betreffende de bespreking van bezwaren tegen het geven van adviezen
door het Bureau van het Nederlands Instituut voor Efficiency (NIVE) en het
Nederlands Instituut voor Documentatie en Registratuur (NIDER) bij reorganisatie
van de administratie,
1942
3 stukken

676

Stukken betreffende de behandeling van het vraagstuk van het verband tussen
jaarverslag en jaarrekening,
1942-1943
1 omslag

677

Stukken betreffende de behartiging van de belangen der particuliere accountants
bij de organisatie van het bedrijfsleven,
1942-1944
1 omslag

678

Stukken betreffende de aanwijzing van een accountant tot arbiter bij geschillen,
1943
1 omslag

679

Stukken betreffende een klacht van de accountant inzake de controle door de
commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen bij het uitvoeren van de
accountantscontrole,
1943-1944
1 omslag

680

Stukken betreffende voorlichting inzake steunregelingen voor stilliggende
bedrijven,
1943-1945
1 omslag

681

Stukken betreffende het gebruik en de erkenning van het beroepsgeheim
(verschoningsrecht),
1943-1952, 1958-1960
1 omslag

682

Stukken betreffende richtlijnen inzake de vaststelling van de koers van
geblokkeerde aandelen,
1944-1945

2 stukken

683

Stukken betreffende de vraag of het geoorloofd is dat een beheerder een
accountantspraktijk ter overname aanbiedt,
1945
2 stukken

684

Stukken betreffende bezwaren tegen het beheer door niet-accountants van
accountantskantoren van leden die in verband met hun gedragingen in de
bezettingstijd onder arrest zijn gesteld,
1945-1946
1 omslag

685

Stukken betreffende informatie en advies met betrekking tot de werkzaamheden
van de Adviescommissies voor rechtsherstel en beheer van goederen en aan NIvA-
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1 omslag

686

Stukken betreffende bezwaren tegen de richtlijnen van het Nederlandsch
Beheersinstituut,
1945-1951
1 omslag

687

Circulaire betreffende de werkzaamheden van het Nederlandsch Clearinginstituut,
1945
1 stuk

688

Stukken betreffende een reactie op de radiorede van prof. G. Brouwer inzake de
prijsbeheersing en de daarin gelaakte houding van de accountant,
1945-1947
1 omslag

689

Stukken betreffende het artikel van drs. J. van Haagen in het Maandblad voor
Accountancy en Bedrijfskunde inzake de verantwoordelijkheid van de publieke
accountant ten aanzien van overtredingen van prijsvoorschriften,
1946-1947
1 omslag

690

Stukken betreffende richtlijnen ten aanzien van de werkzaamheden m.b.t. de
vermogensaanwasbelasting,
1947-1948
1 omslag

691

Stukken betreffende een onderzoek bij de als accountant gevestigde leden naar de
winsten, respectievelijk verliezen van deviezen, welke ontstaan door het verrichten
van werkzaamheden in het buitenland,
1947-1949
1 omslag

692

Stukken betreffende de vraag welke werkzaamheden van de controlerende
accountant van dienst kunnen zijn voor de Centrale dienst voor economische
controle,
1948
1 omslag

693

Stukken betreffende informatie omtrent de studietentoonstelling voor
wetenschappelijke organisatie van bedrijven, diensten en instellingen, STUWO,
1948
2 stukken

694

Stukken betreffende een verzoek van de PTT inzake de door de Algemene
Rekenkamer geopperde bedenkingen tegen de benoeming van een publieke
accountant voor de controle op de administratie van de PTT,
1948
1 omslag

695

Stukken betreffende bezwaren tegen een door de Nederlandsche Kamer van
Koophandel voor België en Luxemburg samengestelde nota waaraan als bijlage is
toegevoegd een lijst van Belgische kantoren welke zich belasten met het oprichten
in België van filialen van Nederlandse firma's en welke namen van NIvA-leden
bevat,
1948
1 omslag

696

Brieven betreffende aanbevelingen tot het in de statuten van naamloze
vennootschappen opnemen van bepalingen inzake de afschrijving op
bedrijfsmiddelen. Doorslagen,
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1948
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2 stukken

697

Stukken betreffende bezwaren tegen de in het jaarverslag der N.V. Nationale
Hypotheekbank gepubliceerde mededeling over de accountantsverklaring en de
reactie daarop van het Comité ter behartiging van de belangen der aandeelhouders
der Hollandsche Hypotheekbank N.V.,
1948
1 omslag

698

Stukken betreffende de vraagstukken welke zich voordoen bij controle en
ondertekening van de jaarrekeningen van hypotheekbanken,
1948-1949
1 omslag

699

Stukken betreffende de speciale punten welke zich voordoen bij de controle van
levensverzekeringmaatschappijen, o.a. met betrekking tot de verliezen
voortspruitende uit in de oorlogsjaren verplicht afgekochte en door Rechtsherstel
weer in kracht herstelde "Joodse" posten,
1948-1949
1 omslag

700

Stukken betreffende de vraagstukken welke zich voordoen bij de
accountantsverklaringen bij levensverzekeringmaatschappijen,
1948-1950

1 omslag

701

Stukken betreffende de behandeling van een klacht inzake moeilijkheden ten
aanzien van de betaling van honoraria accountantswerkzaamheden door
buitenlandse accountantsfirma's hier en Nederlandse accountantsfirma's in het
buitenland,
1948-1949
1 omslag

702

Stukken betreffende informatie inzake de totstandkoming van het wetsontwerp
publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties,
1948-1950
1 omslag

703

Stukken betreffende het doen van voorstellen tot wijziging van de
belastingwetgeving en/of belastingvoorschriften c.a. 1949,
z.d.

704

Stukken betreffende een onderzoek naar de vraag of een Nederlandse
accountantsverklaring niet voldoet bij de controle van een Amerikaanse
dochteronderneming in Nederland,
1949

1 omslag

3 stukken

705

Brief aan het Commissariaat voor oorlogsschade betreffende de handelwijze bij
restitutie van het in de oorlogsjaren geheven zoengeld. Doorslag,
1949
1 stuk

706

Stukken betreffende informatie inzake het aanvaarden door accountantskantoor T.
Keuzenkamp van de controle van het Vakantie- en risicofonds voor de
bouwbedrijven,
1949
1 omslag

707

Stukken betreffende de bemiddeling bij accountantscontrole van de kleinere leden
van de Ondervakgroep schrijfwaren door NIvA- of VAGA- accountants,

74

Ned. Instituut van Accountants

1949-1950

2.19.087
1 omslag

708

Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de Wet op de pensioenen spaarfondsen en de plaats van de accountant daarin,
1949, 1950, 1955
1 omslag

709

Brief aan prof.dr. Th. Limperg jr. betreffende de kwestie van controle der gegevens
door de accountant. Doorslag,
1950
1 stuk

710

Brief aan de Minister van Justitie inzake bezwaar tegen de voorgenomen oprichting
van de N.V. Nederlandse Bemiddelingsorganisatie Service, 1950. Doorslag
1 stuk

711

Stukken betreffende inlichtingen omtrent de dagafschriften in gebruik bij de
Twentsche Bank N.V.,
z.d.
1 omslag

712

Stukken betreffende de accountantsverklaring als genoemd in de Wet op de
pensioen- en spaarfondsen,
1952-1958
1 omslag
Genummerd PS

713

Stukken betreffende informatie over de door de Organisation for European
Economic Cooperation (OEEC) via de Contactgroep opvoering produktiviteit
georganiseerde training in cost-accounting en budgetary control,
1954
1 omslag

714

Stukken betreffende diverse beroepsaangelegenheden. Afdrukken,
1954-1958

1 omslag

Genummerd BeZa-A - BeZa-L

715

Brief betreffende een bespreking met kantoren welke Indonesische
ondernemingen controleren in verband met het afgeven van niet-goedkeurende
verklaringen. Doorslag,
1955
1 stuk

716

Stukken betreffende de afgifte van accountantsverklaringen volgens een
voorgeschreven model ten dienste van plaatselijke instellingen voor jeugdwerk van
de Hervormde Jeugdraad,
1955
1 omslag

717

Stukken betreffende bezwaren tegen het gebruik van modelformulieren bij de
controle door NIvA-leden van spaarbanken aangesloten bij de Nederlandse
spaarbankbond,
1955-1956
1 omslag

718

Stukken betreffende de totstandkoming en uitvoering van de verordening op de
administratieve organisatie van advocatenkantoren waarbij de instelling van een
controle-orgaan wordt bepaald,
1955, 1958
1 omslag
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719

Stukken betreffende opmerkingen inzake het ontwerp van de Wet administratieve
rechtspraak belastingzaken,
1956
3 stukken

720

Stukken betreffende een reactie aan de Verzekeringskamer ten aanzien van de
totstandkoming van de Wet op het schadeverzekeringsbedrijf,
1958
2 stukken

721

Stukken betreffende de totstandkoming van een rekest aan de Minister van
Financiën betreffende de fiscale waardering van goederenvoorraden en duurzame
produktiemiddelen,
1960
3 stukken

722

Bijlage bij een circulaire van NIvA en VAGA inzake een enquête betreffende
gegevens over controle van dochterondernemingen van buitenlandse concerns,
1 stuk

A.2.6.2 Advies- en studiecommissies

A.2.6.2.1 Commissie van Oud-Voorzitters

A.2.6.2 ADVIES- EN STUDIECOMMISSIES
A.2.6.2.1 Commissie van Oud-Voorzitters
723

Nota inzake een onderzoek naar ongewenste of vaktechnisch onjuiste
accountantsverklaringen en daartegen te nemen maatregelen,
1939

A.2.6.2.2 Commissie van Advies inzake gepubliceerde Accountantsverklaringen (CAA)

1 stuk

A.2.6.2.2 Commissie van Advies inzake gepubliceerde Accountantsverklaringen
(CAA)
724

Stukken betreffende de oprichting en het functioneren van de CAA,
1938-1950

1 omslag

725

Resumés van de besprekingen in de vergaderingen van de CAA,
1941-1951

1 omslag

726-728

Stukken betreffende de bestudering van afgelegde accountantsverklaringen,
1941-1951
3 omslagen
726
1941-1950
727
1946-1951
728

Genummerd 102-969

1950-1951
Genummerd A 27 - B 99

729

Stukken betreffende publicaties van bemiddelingen en conclusies inzake de door de
CAA behandelde accountantsverklaringen,
1949-1950
1 omslag

730

Stukken betreffende gepubliceerde jaarverslagen,
1947-1950
Genummerd J 5 - J 74

731

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Indonesische

1 omslag
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Belangen/Jaarstukken, 1950-1951, met inhoudsopgave, (1951). Afdrukken,
1950-1951
1 omslag
Genummerd CIB; Subcommissie van de CAA

732

Stukken betreffende een bespreking door het bestuur met de leden aangaande de
monetaire maatregelen in Indonesië ten dienste van de samenstelling en controle
van jaarrekeningen van ondernemingen met belangen daar te lande,
1950
3 stukken

733

Jaarverslagen van de CAA,
1941-1950

A.2.6.2.3 Commissie van Advies inzake de Specialisatie van accountantsarbeid in het bijzonder t.a.v. de vraagstukken van organisatie en efficiency

1 omslag

A.2.6.2.3 Commissie van Advies inzake de Specialisatie van accountantsarbeid in
het bijzonder t.a.v. de vraagstukken van organisatie en efficiency
734
A.2.6.2.4 Commissie voor de Beroepsontwikkeling

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie. Afdrukken,
1941-1946

1 omslag

A.2.6.2.4 Commissie voor de Beroepsontwikkeling
735

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie,
1946-1949

736

Stukken betreffende de enquête "Werkzaamheden Openbare Accountant in
Nederland",
1946-1948
1 omslag

1 omslag

A.2.6.2.5 Commissie Organisatie Bedrijfsleven (COB)

A.2.6.2.5 Commissie Organisatie Bedrijfsleven (COB)
737
738
A.2.6.2.6 Permanente Adviescommissie

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie,
1942-1948
Krantenknipsels ten behoeve van de werkzaamheden van de commissie,
1947-1948

1 omslag
1 pak

A.2.6.2.6 Permanente Adviescommissie
739

Stukken betreffende de oprichting van een permanente adviescommissie (Raad der
Ouden),
1946
1 omslag

740

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ten aanzien van
dispensatiemogelijkheden,
1950
1 omslag

A.2.6.2.7 Commissie Economische Overheidsvoorschriften

A.2.6.2.7 Commissie Economische Overheidsvoorschriften
741

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie, met inhoudsopgave,
(1958). Afdrukken
1948-1958,
1 pak
Genummerd CEO
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742
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Stukken ter informatie aan de leden van het bestuur betreffende de
werkzaamheden van de commissie, met inhoudsopgave, (1959). Afdrukken,
1954-1959
1 omslag
Genummerd BEO

743

Stukken betreffende het rapport van de commissie,
1954

2 stukken

A.2.6.2.8 Commissie Reder

A.2.6.2.8 Commissie Reder
744

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie inzake het vraagstuk
van de inkomstenverdeling in verband met fiscale bepalingen, speciaal der
ondernemingsbelasting en de vennootschapsbelasting ten aanzien van
privaatrechtelijke lichamen, met inhoudsopgave, (1952). Afdrukken,
1948-1952
1 omslag
Genummerd CR

A.2.6.2.9 Commissie Latente Uitspraken

A.2.6.2.9 Commissie Latente Uitspraken
745

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie,
1950-1956

1 omslag

A.2.6.2.10 Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden

A.2.6.2.10 Commissie van Advies inzake Beroepsaangelegenheden
746

Stukken betreffende de oprichting van de commissie,
1948-1949

747-763

Stukken ter informatie van de leden van de commissie,
1951-1966

1 omslag
3 pakken, 14 omslagen

Genummerd CAB

747
748
749
750
751
752

753
754
755
756
757
758
759
760
761
762

1951. Afdrukken, 1 omslag
1952, met index, (1952). Afdrukken, 1 omslag
1953, met index en inhoudsopgave, (1953), 1 omslag
1954, met index, (1954). Afdrukken, 1 omslag
juni - december 1955, met index en inhoudsopgave, (1955).
Afdrukken, 1 omslag
1955, betreffende de vraag welke onderwerpen tijdens het
Internationale Accountantscongres 1957 behandeld dienen te
worden. Afdrukken, 1 omslag
Genummerd CAB/IC

1956, met index, (1956). Afdrukken, 1 omslag
1957, met index, (1957), 1 omslag
1958, met index, (1958). Afdrukken, 1 omslag
1959, met index, (1959). Afdrukken, 1 omslag
1960, met index, (1960). Afdrukken, 1 omslag
1961, met index en inhoudsopgave, (1961), 1 omslag
1962, met index en inhoudsopgave, (1962). Afdrukken, 1 omslag
1963, met index en inhoudsopgave, (1963). Afdrukken, 1 omslag
1964. Afdrukken, 1 pak
1965. Afdrukken, 1 pak
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763
764-767
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1966, met inhoudsopgave, (1966). Afdrukken, 1 pak

Stukken ter informatie aan de leden van het bestuur inzake de werkzaamheden van
de commissie,
1952-1967
2 pakken, 2 omslagen
764
1952-1958, met gedeeltelijke inhoudsopgave, (1957). Afdrukken, 1
pak
765

Genummerd BCAB 1 - BCAB 589

1959-1963. Afdrukken, 1 pak
Genummerd BCAB 590 - BCAB 1024

766

1964-1965, met inhoudsopgave pag. 1042-1754, (1967). Afdrukken, 1
omslag
Genummerd BCAB 1025 - BCAB 1394

767

1966 - april 1967, 1 omslag
Genummerd BCAB 1395 - BCAB 1754. Zie voor inhoudsopgave inv. nr. 766

768

Stukken betreffende opmerkingen ten aanzien van de jaarverslagen van de
commissie over 1951/52 en 1953/54, 1953, 1954
2 stukken

769

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie De Blaey inzake de
deugdelijke grondslag als bedoeld in artikel 2, sub 2, van het reglement van arbeid,
met inhoudsopgave, (1951). Afdrukken,
1951-1952,
1 omslag
Genummerd CoBla

770

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Goudeket inzake de
verhouding tot de in het openbare accountantsberoep werkzame buitenlandse
accountant. Afdrukken,
1951-1954
1 omslag
Genummerd CoGou

771

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Keuzenkamp inzake
samenwerking met beoefenaren van andere beroepen, 1951-1960, met
inhoudsopgave (incompleet), 1958. Afdrukken
z.d.
1 omslag
Van november 1952 tot november 1953 heette de subcommissie naar de toenmalige voorzitter
Subcommissie Besançon.
Genummerd CoKeu 1 - CoKeu 60; CoBes 61 - CoBes 150; CoKeu 151 e.v.

772

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie De Leede inzake de
afschrijving op onroerende goederen bij levenverzekeringmaatschappijen en
maatschappijen tot exploitatie van onroerende goederen,
1951-1958
1 omslag
Genummerd CoLee

773

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Van Hamersveld
inzake de inhoud van artikel 3 der ereregelen,
1951-1954
1 omslag
Genummerd CoHa

774

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie De Blaey II inzake
de vraagstukken welke samenhangen met de invloed van de latente
belastingverhoudingen op de jaarrekening van de naamloze vennootschap,

2.19.087
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1952-1963, met inhoudsopgave, (1963). Afdrukken

1 omslag

Genummerd CoBla II

775

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie De Leeuw - Van den
Bosch - Kuijper inzake de beroepsuitoefening in dienstverband bij rechtspersonen,
1953
1 omslag

776

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Bos inzake het
vraagstuk van de gevolgen van het vormen van het het putten uit stille en geheime
reserves,
1953-1963
1 omslag
Genummerd CoBos

777

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Van Essen inzake
het al dan niet verwerken van obligo's in de verslaglegging,
1954-1956, met inhoudsopgave, (1956)
1 omslag
Genummerd CoEs

778

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Goudeket II ter
bestudering van enkele vraagstukken verband houdend met artikel 8 van het
reglement van arbeid, met inhoudsopgave, (1956). Afdrukken,
1954-1956
1 omslag
Genummerd CoGou II

779

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie De Leeuw inzake de
taak van de accountant belast met de controle van de jaarrekening van een
onderneming met betrekking tot de in die rekening opgenomen deelnemingen.
Afdrukken,
1956-1960
1 omslag
Genummerd CoLeeuw

780

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Van Essen II inzake
artikel 4, lid 2 van de ereregelen ten aanzien van het in een persoon verenigen van
de functie van openbaar en intern accountant,
1956-1962, met inhoudsopgave, (1962). Afdrukken
1 omslag
Genummerd CoEs II

781

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Moret, vanaf
oktober 1959 geheten de Subcommissie Kastein, inzake de wettelijke voorschriften
omtrent de inrichting van de balans en de winst- en verliesrekening, 1957-1963,
1965-1966
z.d.
1 omslag
Genummerd CoMo en CoKastein

782

Rapport uitgebracht door de Subcommissie Kastein. Afdruk,
1966

783

Stukken betrefgende de werkzaamheden van de Subcommissie Van Essen III inzake
de openbare accountant en het beheer. Afdrukken,
1958
1 omslag

1 stuk

Genummerd CoEs III

784

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie De Lange inzake
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administratieve automatisering,
1962-1965
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1 omslag

Genummerd CoLan

785

Rapport uitgebracht door de Subcommissie De Lange: "De accountantscontrole bij
een grossierderij in levensmiddelen met geautomatiseerde administratie", (1965).
Afdruk
1 stuk

786

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Stol inzake de
mogelijkheden van het gebruik van steekproeven door de controlerende
accountant, met inhoudsopgave, (1968). Afdrukken,
1963-1968
1 omslag
Genummerd CoStol

787

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie Stol inzake
administratieve automatisering. Afdrukken,
1965-1967
1 omslag
Genummerd CoDi
Incompleet
Vervolg van de werkzaamheden van de Subcommissie De Lange,
inv. nr. 784

788

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie ten aanzien van de
functie van de accountant bij de Wet tot toezicht op het kredietwezen,
1951-1956
1 omslag
Genummerd CoCred

789

Stukken ter informatie van het bestuur inzake de werkzaamheden ten aanzien van
de Wet tot toezicht op het kredietwezen, met inhoudsopgave, (1956),
1952-1956
1 omslag
Genummerd TC

790

Stukken betreffende afgelegde accountantsverklaringen,
1951-1967

1 omslag

Genummerd o.a. B 41, H 262 - H 306
A.2.6.2.11 Administratieve Organisatie Commissie

A.2.6.2.11 Administratieve Organisatie Commissie
791-792

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie,
1954 - juni 1961
791
1954-1958
792

2 pakken

Genummerd AOC 1 - AOC 593

1959 - juni 1961. Afdrukken
Genummerd AOC 594 e.v.

793

Stukken ter informatie aan het bestuur inzake de werkzaamheden van de
commissie. Afdrukken,
1955 - juni 1961
1 omslag
Genummerd BAOC

794

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie bedrijfsvergelijking,
1956
1 omslag
Genummerd AOC-BV
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Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie interne controle,
1956-1964. Afdrukken
1 omslag
Genummerd AOC-IC

796

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie techniek en tactiek
van de administratieve reorganisatie. Afdrukken,
1956-1961
1 omslag
Genummerd AOC-AR

797

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie rekeningenstelsels
en haar werkgroepen voor literatuurstudie,
1956-1960
1 omslag
Genummerd AOC-RS

798-800

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie loonadministratie,
1956-1960, 1962
2 stukken, 2 omslagen
798
algemeen, 1956-1960, 1962, 1 omslag
799
800

Genummerd AOC-LA

notulen van vergaderingen van de beoordelingscommissie, 1959, 2
stukken
nota's waarin de leden van de commissie een hun bekende
loonadministratie beschrijven, 1956, 1 omslag
Genummerd AOC-LA MON

801

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie prestatie- en
kostennormen voor administratieve arbeid. Afdrukken,
1956-1959
1 omslag
Genummerd AOC-PK

802-805

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie interne
berichtgeving,
1956-1960
3 omslagen, 1 stuk
802
algemeen, 1956-1960, 1 omslag
803
804
805

806

Genummerd AOC-IB

werkgroep, Den Haag, 1956-1958, 1 omslag
werkgroep Utrecht, 1956-1960, 1 omslag
Genummerd AOC/IB/WU

werkgroep Twenthe, (1959). Afdruk, 1 stuk

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie electronica,
1957 - april 1967

1 pak

Genummerd AOC-VE

807-808

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie
voorraadadministratie,
1956-1958, 1963
807
werkgroep Amsterdam, 1956-1958, 1963
808

809

2 omslagen

Genummerd AOC-VAA

werkgroep 's-Gravenhage, 1956-1957

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie ter voorbereiding
van een voordrachtenserie op het gebied der interne organisatie. Afdrukken,
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1 omslag

Genummerd CoRei
A.2.6.2.11.l Commissie Grosheide II

A.2.6.2.11.l Commissie Grosheide II
810

Stukken betreffende de werkzaamheden van de tweede Commissie Grosheide
inzake de bestudering van het wetsontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek, 1956-1960,
1963, 1966
1 omslag
Genummerd CoGroII

A.2.6.2.12 Commissie van Advies inzake Organisatievraagstukken

A.2.6.2.12 Commissie van Advies inzake Organisatievraagstukken
811-814

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie. Afdrukken,
1961 - april 1967.
1 pak, 3 omslagen
811
1961-1963, met index, (1963), 1 pak
Genummerd CAO 1 - CAO 468

812
813

1964, 1 omslag
Genummerd CAO 469 - CAO 822

1965, 1 omslag
Genummerd CAO 823 - CAO 1108

814

1966 - april 1967, 1 omslag
Genummerd CAO 1109 - CAO 1502

815

Stukken ter informatie van de bestuursleden inzake de werkzaamheden van de
commissie, met gedeeltelijke inhoudsopgave, (1967). Afdrukken,
1961 - april 1967
1 omslag
Genummerd BCAO

---

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie electronica,
1957 - april 1967

1 pak

Genummerd AOC-VE; Zie hiervoor inv.nr. 806

816

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie administratie en
verkoopleiding, met inhoudsopgave, (1965). Afdrukken,
1963-1965
1 omslag
Genummerd CAO-AV

---

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie interne
berichtgeving,
1966-1968

1 omslag

Genummerd CAO-IB; Deze stukken zijn niet in dit archiefgedeelte opgenomen omdat de
installatievergadering van de subcommissie plaatsvond op 5 juli 1967

---

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Subcommissie
debiteurenadministratie,
1966-1971

1 omslag

Genummerd CAO-DA; Deze stukken zijn niet in dit archiefgedeelte opgenomen omdat de 1e
bijeenkomst plaatsvond op 17 mei 1967

817

Stukken betreffende de werkzaamheden van de werkgroep ter voorbereiding van
conferenties, lezingen e.d. betreffende organisatievraagstukken,
1965-1966
1 omslag
Ontbreekt
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818

Rapport van de commissie inhoudende enige beschouwingen over de uitvoering
van organisatieopdrachten,
1961
1 stuk

819

Stukken betreffende de doelstellingen van de commissie. Afdrukken,
1963-1967

A.2.6.2.13 Coördinatiecommissie

1 omslag

A.2.6.2.13 Coördinatiecommissie
820
A.2.6.3 Wetenschappelijk Bureau

Stukken betreffende de werkzaamheden van de commissie,
1965 - februari 1967

1 omslag

Genummerd CoCo

A.2.6.3 WETENSCHAPPELIJK BUREAU
821

Stukken betreffende de instelling en werkzaamheden van een Researchfonds en
een Commissie Wetenschappelijk Bureau, 1962-1963, met inhoudsopgave,
1963
1 omslag
Genummerd WeBu

822

Stukken betreffende de oprichting van een Wetenschappelijk Bureau,
1962-1963

823-825

Stukken ter informatie van de leden van het Curatorium Wetenschappelijk Bureau
omtrent de werkzaamheden,
1963-1968
3 omslagen
823
1963-1966, met inhoudsopgave, (1966)

1 omslag

Genummerd CuWeBu

824
825

vertrouwelijke stukken, 1966-1968
Genummerd CuWeBu

vertrouwelijke stukken, 1967, met inhoudsopgave, (1967)
Genummerd WeBu

826
A.2.6.4 Speciale opdrachten

Stukken betreffende de werkzaamheden van de wetenschappelijk medewerker van
het bureau,
1966-1967
1 omslag
A.2.6.4 SPECIALE OPDRACHTEN

827

Stukken betreffende de door de Nederlandse Accountants Maatschap (NAM) aan L.
Koolsbergen gegeven opdracht inzake het vraagstuk investeringen en de
accountant,
1965-1967
1 omslag

828

Stukken betreffende de aan L. Koolsbergen gegeven opdracht inzake de
systematische bewerking van de jurisprudentie over de jaren 1957-1966,
1966

829

1 omslag

Stukken betreffende de aan L. Koolsbergen gegeven opdracht inzake bewerking
meningsuitingen van het bestuur over de jaren 1935 - april 1967,
1967
1 omslag
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A.2.6.5 Bijeenkomsten

A.2.6.5 BIJEENKOMSTEN
830

Stukken betreffende aankondigingen van ledenbijeenkomsten,
studievergaderingen, voordrachten en conferenties,
1922-1961

1 omslag

831-834

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de accountantsdagen, 19211940, 1946-1959, 1963-1966
1921-1966
4 omslagen
831
1921-1940
832
1946-1954
833
1956-1959
834
1963-1966

835

Staat van sprekers en hun inleidingen gehouden tijdens de accountantsdagen van
de Nederlandse Accountants Vereniging (NAV) en het NIvA,
1930
1 stuk

836

Lijst van onderwerpen behandeld tijdens de ochtend- en middagzittingen van de
accountantsdagen van de NAV en het NIvA,
1960
1 stuk

837

Brief van het Bureau der Examens inzake de inhoud van de cursorische
voordrachten,
1926

838

1 stuk

Aantekening houdende de tekst van een voordracht door J. Kraayenhof over
Bankadministratie bezien vanuit het standpunt der interne en externe controle,
1926
1 stuk
Ontbreekt

839

Aantekening houdende een tekst van een voordracht door G. Alting von Geusau (na
1928)
1 stuk

840

Stukken betreffende de enquête gehouden ten behoeve van een studievergadering
inzake de werkzaamheden van de openbare accountant ten aanzien van
belastingzaken,
1947
1 omslag

841-846

Stukken betreffende het verloop van de regionale vergaderingen,
1952, 1954, 1956
841
Arnhem, 6 mei 1952, 2 stukken
842
Arnhem, 23 mei 1952, 1 stuk
843
Groningen, 31 oktober 1952, 2 stukken
844
Groningen, 26 februari 1954, 2 stukken
845
Tilburg, 26 november 1954, 2 stukken
846
Arnhem, 4 april 1956, 2 stukken

847-852

Stukken betreffende voor- en najaarsconferenties,

11 stukken
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1960-1961, 1964-1967
5 omslagen, 1 stuk
847
nota voorjaarsconferentie Noordwijkerhout, 1960, 1 stuk
848
verslagen discussiegroepen najaarsconferentie Rotterdam, 1961, 1
omslag
849
najaarsconferentie, 1964-1965, 1 omslag
850
voorjaarsconferenties, 1965, 1 omslag
851
voorjaarsconferenties, 1966, 1 omslag
852
voorjaarsconferenties, 1967, 1 omslag
853

Tekst van een voordracht van J. Kraayenhof in de voordrachtenserie 1960,
1960

854

Syllabus betreffende de voorlichtingsdagen over administratieve automatisering
voor accountants gegeven door de Stichting Studiecentrum voor Administratieve
Automatisering te Amsterdam in samenwerking met het NIvA,
1962
1 stuk

855

Inleiding tot het organisatieonderzoek ten behoeve van de toepassing van
informaten in de administratie, door A.B. Frielink. Concept,
1965

A.2.6.6 Samenwerking met buitenlandse accountantsverenigingen

A.2.6.6.1 Beroepsvraagstukken

1 stuk

1 stuk

A.2.6.6 SAMENWERKING MET BUITENLANDSE ACCOUNTANTSVERENIGINGEN
A.2.6.6.1 Beroepsvraagstukken

856

Stukken betreffende een oproep tot internationale samenwerking,
1950-1951

1 omslag

857

Stukken betreffende de oprichting van het Institut Européen des Experts
Comptables (IEC),
1951-1952

1 omslag

858

Stukken betreffende de toetreding van het NIvA tot de Union Européenne des
Experts Comptables, Economiques et Financiers (UEC),
1962-1963
1 omslag

859

Stukken ter informatie aan het bestuur betreffende de werkzaamheden van de UEC.
Afdrukken,
1951-1959
1 omslag
Genummerd B/UEC

860

Stukken betreffende de totstandkoming van wijzigingen van de UEC-statuten,
1965
1 omslag

861

Stukken betreffende de vergaderingen van de assemblé van de UEC,
1963-1966

862

Stukken betreffende de werkzaamheden van de permanente commissies van de
UEC en de reorganisatie in hoofdcommissies,
1964-1965
1 omslag

1 pak
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863

Stukken betreffende de vergaderingen van het uitvoerend comité van de UEC,
1962-1967
1 omslag

864

Reglement inzake de UEC-prijsvraag, z.d.
1 stuk

865

Stukken betreffende de oprichting en de werkzaamheden van de
redactiecommissie van het Journal-UEC,
1963, 1965-1967

1 omslag

866

Lijsten van onderwerpen welke van 1947-1964 op bijeenkomsten van de UEC zijn
behandeld,
1964
2 stukken

867

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Ordre des Juristes Fiscaux
d'Europe,
1961-1962
1 omslag

868

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie Elmendorff inzake
harmonisatie van het vennootschapsrecht,
1964-1967
1 omslag

A.2.6.6.2 Congressen

A.2.6.6.2.1 Internationaal Accountantscongres 1926

Genummerd CoElm

A.2.6.6.2 Congressen
A.2.6.6.2.1 Internationaal Accountantscongres 1926

869

Notulen van de vergaderingen van de voorlopige commissie voor het IAC
1926, 1925
3 stukken

870

Stukken betreffende de samenwerking met andere Nederlandse
accountantsorganisaties bij de organisatie van het congres,
1925

3 stukken

871

Stukken betreffende de werkzaamheden van het uitvoerend comité, de diverse
subcommissies, het receptie-comité en het comité voor hotel-en reiswezen,
1925-1926
1 omslag

872

Circulaires waarin mededeling wordt gedaan omtrent de stand van zaken
betreffende het IAC,
1925-1926
1 omslag

873

Aantekening betreffende het komende IAC,
1926

1 stuk

874

Stukken betreffende de verlening van het alleenrecht tot het maken van foto's en
de totstandkoming van de uitgaven van de referaten en het congresboek,
1925-1926
1 omslag

875

Stukken betreffende de totstandkoming van het programma en het verloop van de
opening en de lezingen,
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1925-1926

87
1 omslag

876

Stukken betreffende bij het congrescomité binnengekomen informatie uit het
buitenland inzake de accountantsproblematiek,
1924-1926
1 omslag

877

Stukken betreffende de verlening van vrije toegang tot de tentoonstelling op het
gebied der openbare en particuliere bedrijfsadministratie (TOPA),
1926
2 stukken

878

Stukken betreffende de financiën inzake het IAC,
1926-1928

879
A.2.6.6.2.2 Internationaal Accountantscongres 1957

A.2.6.6.2.2.1 Organisatie

1 omslag

Stukken betreffende reacties van buitenlandse accountantsverenigingen inzake het
IAC,
1926
1 omslag
A.2.6.6.2.2 Internationaal Accountantscongres 1957
A.2.6.6.2.2.1 Organisatie

880

Stukken betreffende een oriëntatie en eerste aanzet tot de organisatie door de
heren Kraayenhof en Van Rietschoten, met inhoudsopgave, (1954). Afdrukken,
1953-1954
1 omslag
Genummerd KR

881

882

Stukken betreffende de eerste werkzaamheden voor het congres, met
inhoudsopgave, (1954). Afdrukken,
1953-1954

1 omslag

Notulen en agenda's van de vergaderingen van het voorlopig congrescomité, na 17
mei 1954 te noemen het congrescomité, met inhoudsopgave,(1957). Afdrukken,
1953-1957
1 omslag
Genummerd VCC/NOT

883

Stukken ter informatie van de leden van het voorlopig congrescomité, na 17 mei
1954 te noemen het congrescomité, met inhoudsopgave, (1957). Afdrukken,
1953-19581
omslag
Genummerd VCC/DIV

884

Stukken ter informatie van de leden van het voorlopig congrescomité, na 17 mei
1954 te noemen het congrescomité, aangaande het accountantsberoep buiten
Nederland en haar vertegenwoordiging op het congres, met inhoudsopgave, (1957).
Afdrukken,
1953-1957
1 omslag
Genummerd VCC/DOC

885

Stukken betreffende de opdracht aan het congrescomité tot organisatie en leiden
van het congres,
1956, 1957
2 stukken

886

Stukken betreffende de vaststelling van de datum van het congres,
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887

Akte waarin de Stichting Internationaal Accountantscongres 1957 is opgericht,
1955
1 stuk

888

Stukken betreffende de regeling van de personele bezetting van het congresbureau,
1956-1957
1 omslag

889

Stukken betreffende de verzekering van het congres en een aantal tijdens dit
congres te gebruiken voorwerpen,
1955-1957
1 omslag

890

Stukken betreffende de totstandkoming van het programma van het congres,
1957
1 omslag

891

Stukken betreffende de financiën van het congres, met inhoudsopgave, (1958).
Afdrukken,
1953-1958
1 omslag
Genummerd VCC/F

892

Stukken betreffende de bijdragen van NIvA-en VAGA-accountants aan het congres,
1955, 1956
3 stukken

893

Stukken betreffende de te betalen vermakelijkheidsbelasting,
1955-1957

1 omslag

894

Stukken betreffende het beheer van de bankrekening ten name van de Stichting
Internationaal Accountantscongres 1957,
1957
2 stukken

895

Register houdende krantenknipsels over het verloop,
1957

1 deel

896

Register houdende bedankbrieven,
1957

1 deel

897

Stukken betreffende de afwikkeling van saldo, congresboeken en referaten,
1958, 1960
2 stukken

898

Circulaires waarin een nabeschouwing wordt gegeven betreffende het congres met
de rekening en verantwoording per 15 november 1957 en de nadere rekening en
verantwoording per 15 oktober 1958,
1957-1958
2 stukken

899

Rapport van het secretariaat inzake het verloop van het congres, 1958, met concept,
1958
2 stukken

A.2.6.6.2.2.2 Wetenschappelijk gedeelte

A.2.6.6.2.2.2 Wetenschappelijk gedeelte
900

Stukken betreffende de voorbereiding van het wetenschappelijk gedeelte,, met
inhoudsopgave, (1957). Afdrukken
1953-1957
1 omslag
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Genummerd VCC/WG/

901

Nota's inzake de probleemstellingen te gebruiken bij het wetenschappelijk
gedeelte, met inhoudsopgave, (1955). Afdrukken,
1954-1955
1 omslag
Genummerd VCC/WG
SubDossier PRST

902

Probleemstellingen. Afdrukken,
1955

1 omslag

Incompleet

903

Brieven van accountantsorganisaties waarin de voorkeur van de tijdens de
werkbijeenkomsten te behandelen onderwerpen wordt meegedeeld,
1955
1 omslag

904

Stukken betreffende de samenstelling en werkzaamheden der
onderwerpscommissies,
1954-1958

905

1 omslag

Stukken betreffende de werkzaamheden van de onderwerpscommissies,
1956-1957, met inhoudsopgave, (1957). Afdrukken
1 omslag
Genummerd SUB/WG/

906

Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van de gespreksleider,
hoofdinleider, inleiders en panelleden van de werkbijeenkomst "Grondslagen voor
het accountantsberoep",
1956-1957
1 omslag

907

Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van de gespreksleider,
hoofdinleider, inleiders en panelleden van de werkbijeenkomst "Inventarisatie",
1956-1957
1 omslag

908

Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van de gespreksleider,
hoofdinleider, inleiders en panelleden van de werkbijeenkomst "Budgettering en de
hiermede samenhangende modernisering van de administratie",
1956-1957
1 omslag

909

Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van de gespreksleider,
hoofdinleider, inleiders en panelleden van de werkbijeenkomst "De interne
accountant",
1956-1957
1 omslag

910

Nota van de Braziliaanse accountantsorganisatie inzake het onderwerp "De interne
accountant",
1957
1 stuk

911

Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van de gespreksleider,
hoofdinleider, inleiders en panelleden van de werkbijeenkomst "Organisatie van
het bedrijf en de public accountant",
1956-1957
1 omslag

912

Stukken betreffende de benoeming en werkzaamheden van de gespreksleider,
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hoofdinleider, inleiders en panelleden van de werkbijeenkomst "Winstbepaling in
de onderneming",
1956-1958
1 omslag
913

Stukken betreffende behandeling van het vraagstuk van de vrije discussie,
1956-1957
1 omslag

914

Stukken betreffende het verloop van de werkbijeenkomsten,
1957

915

Stukken betreffende het verloop van de door de Verenigde Naties georganiseerde
bijeenkomst na de sluitingszitting van het congres betreffende statistics of
enterprises,
1956-1957
1 omslag

A.2.6.6.2.2.3 Pers en Publiciteit

1 omslag

A.2.6.6.2.2.3 Pers en Publiciteit
916

Stukken betreffende de werkzaamheden ten aanzien van pers en publiciteit,
1953-1958, met inhoudsopgave, (1958). Afdrukken
1 omslag
Genummerd VCC/PP

917

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie publiciteit met
inhoudsopgave, (1958). Afdrukken,
1956-1958
1 omslag

918

Stukken betreffende het aanbod van Derck du Pré als honorary public relations
officer op te treden,
1956
2 stukken

919

Brief van J.B.Th. Spaans, public relations adviseur, betreffende
publiciteitsaangelegenheden,
1956

920

Publicaties inzake het congres,
1957

1 stuk
1 band

921

Stukken betreffende de totstandkoming van de periodiek "Congres News", de
referatenbundeltjes en het congresboek,
1956-1958
1 pak

922

Stukken betreffende de verslaglegging,
1957

923

Stukken betreffende de huur van een IBM-vertaalinstallatie en het sluiten van
contracten met diverse tolken,
1955-1957
1 omslag

924

Stukken betreffende mededelingen aan de pers en via de radio,
1956-1957

1 omslag

1 omslag
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A.2.6.6.2.2.4 Ontvangst, accommodatie en ontspanning
925

Stukken betreffende de werkzaamheden ten aanzien van de ontvangst en de
ontspanning van de deelnemers, met inhoudsopgave, (1957). Afdrukken,
1953-1957
1 omslag
Genummerd VCC/OO

926

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie ontvangst, met
inhoudsopgave, (1957). Afdrukken,
1956-1957
1 omslag
Genummerd Congres/O/

927

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie ontvangst en
accommodatie, met inhoudsopgave, (1957). Afdrukken,
1956-1957
1 omslag
Genummerd Congres/OA/

928

Stukken betreffende het programma verzorgd door de Commissie ontspanning en
accommodatie. Afdrukken,
1957
1 omslag
Genummerd Prog.OA II, 3

929

Stukken betreffende de activiteiten van de heren Treffers en Vogel met betrekking
tot de huur van het concertgebouw en de organisatie van de werkbijeenkomsten.
Afdrukken,
1955-1956
1 omslag
Genummerd VCC/OO
Subdossier TV.3

930

Stukken betreffende de huur van het concertgebouw en de afspraken met
betrekking tot de door het Concertgebouw NV te verrichten werkzaamheden,
1954-1957
1 omslag

931

Stukken betreffende de aanmaak van een PTT-poststempel en de totstandkoming
van PTT-loketvoorzieningen tijdens het congres,
1955-1956
1 omslag

932

Stukken betreffende het aanbrengen van versieringen, extra verlichting en
telefoonaansluitingen in het concertgebouw tijdens het congres,
1957
1 omslag

933

Stukken betreffende het aanbrengen van vlaggen van de deelnemende landen bij
het concertgebouw,
1957
1 omslag
Ontbreekt

934

Stukken betreffende het treffen van een verkeers- en parkeerregeling ten tijde van
het congres,
1957
1 omslag

935

Staat van hotels welke zijn bekeken op hun geschiktheid om onderdak te verlenen
aan deelnemers aan het congres,
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z.d.

1 stuk

Plattegrond van Amsterdam waarop de hotels staan aangegeven waarin
deelnemers aan het congres zijn ondergebracht,
1957

1 stuk

937

Stukken betreffende de problemen rond de hotelreservering van dhr. en mevr.
Oliver Wellington,
1957-1958
1 omslag

938

Lijsten van organisaties welke wel en niet voor deelname aan het congres zijn
uitgenodigd, z.d.
1 omslag

939

Stukken betreffende de aanmelding van deelnemers aan het congres,
1956-1957

940

Stukken betreffende de samenstelling van de deelnemerslijst, 1957,

941

Stukken betreffende de opgave van visumplichtige deelnemers,
1957

1 omslag
1 omslag
1 omslag

942

Stukken betreffende het verloop van de vergadering van leiders van de delegaties
op 11 september,
1957
1 omslag

943

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de openings- en de
slotzitting van het congres,
1956-1957
1 omslag

944

Stukken betreffende de organisatie van een protestantse kerkdienst bij gelegenheid
van het congres,
1957
3 stukken

945

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de lunches, receptie,
gedelegeerden-diner, cocktailpary en galabal,
1957

1 pak

946

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de ontvangsten door H.M.
Koningin Juliana, de Minister van Economische Zaken en de Staatssecretaris en de
door de gemeente Amsterdam aangeboden havenrondvaart en concert,
1957
1 omslag

947

Stukken betreffende de organisatie en het verloop van de diverse excursies,
1956-1957

948

1 pak

Stukken betreffende de werkzaamheden van het damescomité en de door dit
comité georganiseerde activiteiten,
1957
1 omslag
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A.2.6.6.2.3 Overige Internationale Accountantscongressen
949

Stukken betreffende de oprichting van een "Vereeniging voor Internationale
Accountantscongressen",
1926-1927
1 omslag

950

Stukken betreffende het verloop van het 3e Internationale Accountantscongres te
New York,
1926-1929
1 omslag

951

Circulaire inzake het 4e Internationale Accountantscongres te Londen,
1933

952

Stukken betreffende het 5e Internationale Accountantscongres te Berlijn,
1937-1938
1 omslag

953

Stukken betreffende de deelname aan het 6e Internationale Accountantscongres te
Londen. Afdrukken,
1951-1952
1 omslag

1 stuk

Genummerd IC

954

Stukken betreffende het verloop van het 6e Internationale Accountantscongres te
Londen,
1952
1 omslag

955

Circulaires inzake de uitnodiging om het 8e Internationale Accountantscongres te
organiseren,
1957-1958
1 omslag

956

Stukken ter informatie aan de bestuursleden over het 8e Internationale
Accountantscongres te New York 1962, het Europese Accountantscongres te
Edinburgh 1963, het 5e UEC-congres te Wenen en het 9e Internationale
Accountantscongres te Parijs 1967, met inhoudsopgave, (1967). Afdrukken, 19601967
1 omslag
Genummerd BIC

957

Rapport van het 8e Internationale Accountantscongres te New York,
1962

1 katern

958

Stukken betreffende de werkzittingen te houden tijdens het 9e Internationale
Accountantscongres te Parijs, 1964-1965,
1 omslag

959

Stukken betreffende de deelname en het verloop van het 9e Internationale
Accountantscongres te Parijs,
1966-1967
1 omslag

960

Stukken betreffende de Nederlandse nationaal-berichten ten behoeve van het 9e
Internationale Accountantscongres te Parijs,
1965-1967
1 pak
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Stukken houdende de teksten van de Nederlandse internationale rapporten
aangaande de onderwerpen voor de werkzittingen op het 9e Internationale
Accountantscongres te Parijs, (1967)

1 pak

962

Stukken betreffende de terugbetaling van congresbijdragen aan NIVRA-leden welke
het 9e Internationale Accountantscongres te Parijs niet konden bijwonen,
1967-1970
1 omslag

963

Brief van de president van het 9e Internationale Accountantscongres te Parijs
waarin hij meedeelt dat A.B. Frielink de bronzen medaille van de stad Parijs is
toegekend,
1967
1 stuk

A.2.6.6.2.4 Europese Accountantscongressen

A.2.6.6.2.4 Europese Accountantscongressen
964

Stukken betreffende het initiatief van dhr. J. Kraayenhof tot het houden van
Europese accountantscongressen,
1957-1960
1 omslag

965

Stukken betreffende deelname aan het Europees Accountantscongres te Edinburgh
(EAC),
1959-1963
1 omslag

966

Stukken betreffende de organisatie van de lezingen op het EAC te Edinburgh,
1961-1962
1 omslag

967

Referaten gehouden op het Europees Accountantscongres te Edinburgh,
1963

1 deel

968

Stukken betreffende het verloop van het Europees Accountantscongres te
Edinburgh,
1963
1 omslag

969

Stukken betreffende informatie over het UEC-congres te Zürich,
1961

1 omslag

970

Stukken betreffende deelname aan het 5e UEC-congres te Wenen,
1964

1 omslag

Stukken betreffende deelname aan het UEC-congres te Baden-Baden,
1965-1966

1 omslag

971
A.2.6.6.2.5 Overige congressen

A.2.6.6.2.5 Overige congressen
972

Stukken betreffende deelname aan het Congres voor Wetenschappelijke
Bedrijfsvoering te Brugge,
1925
3 stukken

973

Stukken betreffende deelname aan de Nederlandse delegatie naar het 8e
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Internationaal Efficiency-congres te Stockholm,
1947

1 omslag

974

Stukken betreffende deelname aan het Congrès International de Comptabilité te
Parijs,
1947-1948
1 omslag

975

Stukken betreffende deelname aan het Congrès International de Comptabilité te
Zwitserland,
1951
1 omslag

976

Aantekening houdende de tekst van een pré-advies van prof. R.W. Revons over het
onderwerp: "The Nature of Management Control" (Het wezenlijke van de
administratieve controle),
1967
1 stuk
Ontbreekt

A.2.6.6.2.6 Diversen

A.2.6.6.2.6 Diversen
977

Verslag van een bezoek aan de najaarsvergadering van het Institute of Chartered
Accountants in England and Wales,
1953
1 stuk

978

Stukken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan van The Institute of
Chartered Accountants of Scotland,
1954
1 omslag

979

Stukken betreffende de viering van het gouden jubileum van de Assocation of
Certified and Corporate Accountants Londen,
1954
1 omslag

980

Stukken betreffende de viering van de 67e jaardag van de American Institute of
Accountants,
1954
2 stukken

A.2.6.6.2.7 Bibliotheek en Documentatie

A.2.6.6.2.7.1 Bibliotheek

A.2.6.6.2.7 Bibliotheek en Documentatie
A.2.6.6.2.7.1 Bibliotheek

981
982-985

Notulen van de vergaderingen van de bibliotheekcommissie,
1943

1 omslag

Stukken ter informatie aan de leden van de bibliotheekcommissie. Afdrukken,
1950-1974.
3 pakken, 1 omslag
982
1950-1964, 1 pak
Genummerd BiCo 1 - BiCo 669

983
984
985

1965-1973, 1 pak
Genummerd BiCo 670 - BiCo 1242

door de adviessectie aanschaf nieuwe boeken controleleer en
overige onderdelen van de bedrijfseconomie, 1966-1972, 1 omslag
Genummerd BiCoCL

door de adviessectie aanschaf nieuwe boeken administratieve
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organisatie en bedrijfseconomie voor de interne organisatie, 19661974, 1 pak
Genummerd BiCoAO

986

Rapport van de bibliotheekcommissie,
1945

987

Stukken betreffende het lidmaatschap van de Stichting Centrale Dienst voor
Bedrijfsdocumentatie,
1947-1948
1 omslag

988

Brief van de bibliotheekcommissie inzake de heffing van leesgeld,
1948

1 stuk

1 stuk

989

Brief van het NIvA aan de bibliotheekcommissie betreffende de rubrieksindeling
van de boeken in de bibliotheek,
1958
1 stuk

990

Catalogus van de bibliotheek, 1954, met aanvullingen, 1958, 1962

A.2.6.6.2.7.2 Documentatie Nederlandse accountantsverenigingen en verenigingen van belastingconsulenten en administratiekantoren

3 stukken
A.2.6.6.2.7.2 Documentatie Nederlandse accountantsverenigingen en
verenigingen van belastingconsulenten en administratiekantoren

991-992

Stukken ter informatie aan het bestuur betreffende de activiteiten van Nederlandse
accountantsverenigingen andere dan het NIvA en de VAGA. Afdrukken,
1954-1964
2 omslagen
991
1954-1960
992

Genummerd BiDoc 1 - BiDoc 293

1961-1964
Genummerd BiDoc 294 e.v.

993-1024

Stukken betreffende organisatie en activiteiten van diverse
accountantsverenigingen, verenigingen van belastingconsulenten en verenigingen
van administratiekantoren, (1908, 1910, 1916), 1919-1972,
z.d.
20 omslagen, 23 stukken
993
Nederlandsche Academie van Accountants, opgericht 1902, (1916), 1
stuk
994
Nederlandsch Accountants Genootschap, (1908), z.d., 2 stukken
995
Nederlandsche Broederschap van Accountants, (1910), 1934, 19461958, 1960-1961, z.d., 1 omslag
996
Vereeniging van Nederlandsche Accountants, 1919-1939, 1 omslag
997
Algemeen Verbond van Accountants, opgericht 1925, (1935), 1955,
1960, z.d., 1 omslag
998
Nederlandse Unie van Accountants, opgericht 1926, 1927-1964, 1
omslag
999
Vereniging van Gemeente-Accountants, 1927-1928, 1939, 1953-1960,
1 omslag
1000
Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants, 1927-1967, 1
omslag
1001
Nederlandsche Federatie van Accountants-vereenigingen, 19291930, 3 stukken
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1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025

97

Indische Accountantsvereeniging, 1929-1930, 1 omslag
Bond van Belastingconsulenten, opgericht 1931, 1936-1964, z.d., 1
omslag
Nederlands College voor Belastingconsulenten, (1935) - 1972, 1
omslag
Nationale Vereeniging van Accountants, opgericht 1935, 1939, 1944,
2 stukken
Vereeniging van Accountants en Adjunct-accountants, opgericht
1935, (1947), 1 stuk
Eerste Nederlandsche Genootschap van Accountants en
Belastingadviseurs, opgericht 1936, 1959-1961, z.d., 1 omslag
Vereeniging van Belastingconsulenten, opgericht 1936, 1954-1956,
1964, z.d., 1 omslag
Nederlands Genootschap van Accountants, opgericht 1940, 19401966, 1 omslag
Centrale Bond van Accountants, 1941, 1 stuk
Afdeling voor accountants door het Rechtsfront opgericht, 1941, 2
stukken
Algemeene Vereeniging van Accountants-en Administratiekantoren,
1946-1948, 1 omslag
Vereniging Nederlands Instituut van Belastingconsulenten, (1948),
1953, (1962), 1967, 1 omslag
Algemene Vereniging van Accountants, 1948-1965, 1 omslag
Nederlandse Orde van Accountants, 1948-1967, 1 omslag
Bond van Landbouwaccountants, 1949, 1967, 1 omslag
Nederlandse Associatie van Accountants v.h. Nederlandse
Organisatie van Accountants- en Administratiekantoren, 1950-1961,
z.d., 1 omslag
Nationale Associatie van Accountants, opgericht 1951, 1952-1972,
z.d., 1 omslag
Nederlandse Organisatie van Bedrijfsconsulenten-Accountants,
opgericht 1952, 1953, 1962, z.d., 1 omslag
Stichting tot organisatie van de Federatieve examens voor
Belastingconsulent en Belastingassistent, opgericht 1953, 1954, z.d.,
3 stukken
Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 1954, 1961, 2
stukken
Vereniging van Academisch gevormde Belastingconsulenten, 1960,
(1961), 3 stukken
De Nederlandse Orde van Belastingconsulenten, 1962, z.d., 2
stukken
Nederlandsch College van Accountants, z.d., 1 stuk

Stukken betreffende mededelingen gedaan door accountants en
accountantsverenigingen bestemd om te worden opgenomen in het blad
Accountancy en het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde,
1920-1935
1 omslag
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A.2.6.6.2.7.3 Documentatie buitenlandse accountantsverenigingen en organisatie van het accountantswezen

A.2.6.6.2.7.3 Documentatie buitenlandse accountantsverenigingen en
organisatie van het accountantswezen
1026

1027

Stukken ter informatie aan de leden van de Commissie buitenland, met
inhoudsopgave, (1950). Afdrukken,
1949-1950

1 omslag

Notulen van de vergaderingen van de documentatiecommissie buitenland, met
inhoudsopgave, (1956). Afdrukken,
1954-1956
1 omslag
Genummerd BuDoCo

1028

Notulen van de vergaderingen van de (hernieuwde) documentatiecommissie
buitenland,
1958-1959
1 omslag
Genummerd BuDoCo

1029-1030

Stukken betreffende informatie rond de wettelijke regelingen van het
accountantsberoep in het buitenland, 1943, 1947-1952, 1956, 1961,
z.d.
1029
1943, 1947-1952, 1956, z.d.
1030
1961, met inhoudsopgave, (1961). Afdrukken

2 omslagen

Genummerd BuDoCo II

1031

Stukken betreffende de organisatie en totstandkoming van een wettelijke regeling
van het accountantsberoep in Indonesië, 1950-1951, 1954-1955
1 omslag

1032

Stukken betreffende de vereniging van gediplomeerde Indonesische accountants
"Perserikatan Accountant Indonesia Beridjazah",
1952-1953
1 omslag

1033

Stukken betreffende de opleiding aan de Economische Faculteit van de Universitet
Indonesia,
1954
2 stukken

1034

Stukken ter informatie van de bestuursleden betreffende het accountantsberoep,
de beroepsuitoefening en de opleiding in Indonesië, met inhoudsopgave, (1959),
Afdrukken,
1951-1959
Genummerd BInd

1035

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Belgische bedrijfsrevisoren,
1954
3 stukken

1036

Stukken betreffende de opleiding tot accountant in Duitsland,
1962-1963

A.2.6.6.2.7.4 Publicaties

1 omslag

A.2.6.6.2.7.4 Publicaties
1037

Stukken betreffende informatie omtrent verkrijgbare NIvA-publicaties, 1945, 1949-
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1953, 1955
1 omslag
1038

Stukken betreffende de uitgave van het blad "De Accountant" tijdens en vlak na de
oorlogsjaren,
1940-1947
1 omslag

1039

Aantekeningen van gepubliceerde meningsuitingen in "De Accountant" over de taak
van het bestuur ten aanzien van vakvraagstukken gedurende de jaren,
1939-1947, (1947)
1 omslag

1040-1042

Stukken ter informatie aan het bestuur inzake de inhoud van "De Accountant",
1965-1967. Afdrukken
3 omslagen
1040
1965
Genummerd BAcc

1041
1042

1966
Genummerd BAcc

1967, januari-april
Genummerd BAcc

1043
1044
A.2.6.6.2.8 Lidmaatschap van diverse organisaties

Circulaires betreffende de periodiek "Uit het Buitenland",
1953, 1961

2 stukken

Circulaires betreffende de abonnementsprijs overdrukken Jurisprudentie,
1951
2 stukken
A.2.6.6.2.8 Lidmaatschap van diverse organisaties

1045

Stukken betreffende de totstandkoming van een permanent Instituut voor
Efficiency,
1924-1926
1 omslag

1046

Stukken betreffende het lidmaatschap van de vereniging "Het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief",
1926-1927
2 stukken

1047

Stukken betreffende de activiteiten van het Nederlands Studiecentrum voor
Doelmatige Befrijfsleiding,
1954-1956
1 omslag

1048

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Stichting voor Economisch
Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam,
1958

1049-1050

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Federatie Organisatie Intellectuele
Beroepen,
1954-1967
2 omslagen
1049
1954, 1959-1967
1050
ter informatie van de bestuursleden, 1958-1964, met
inhoudsopgave, (1964). Afdrukken
Genummerd BFOIB
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A.2.7 Beroepsuitoefening

A.2.7.1 Algemeen

A.2.7 BEROEPSUITOEFENING
A.2.7.1 ALGEMEEN

1051

Stukken betreffende de wijze van beroepsuitoefening door leden van het NIvA, z.d.
1 omslag

1052

Stukken betreffende een bespreking met het ANP inzake de juiste vermelding van
de kwaliteit van de accountant in mededelingen,
1951
1 omslag

A.2.7.2 Dienstverband

A.2.7.2 DIENSTVERBAND
1053

Stukken betreffende de benoembaarheid tot accountant bij de Dienst der directe
belastingen,
1923
2 stukken

1054

Aantekening betreffende een bespreking met leden in overheidsdienst,
1946

1 stuk

1055

Stukken betreffende de behandeling van het probleem rond hen die in het bezit zijn
van een NIvA-accountantsdiploma en niet tot lid kunnen worden benoemd omdat
zij in dienst zijn bij een VAGA-lid,
1950-1951, 1953
1 omslag

1056

Stukken betreffende toestemming tot indiensttreding bij een VAGA-lid,
1953-1955

1 omslag

1057

Stukken betreffende de uitoefening van de accountantspraktijk door leden bij het
Verificatiebureau van de VNG,
1955-1957
1 omslag

1058

Stukken betreffende de werkzaamheden van het Centraal controlebureau van de
Nederlandse Hervormde Kerk en de positie van aldaar in dienst zijnde NIvA-leden,
1960-1961
1 omslag

A.2.7.3 Samenwerking met beoefenaren van hetzelfde en/of andere beroepen

A.2.7.3 SAMENWERKING MET BEOEFENAREN VAN HETZELFDE EN/OF ANDERE BEROEPEN
1059

Stukken betreffende adviezen aan het Ministerie van Justitie inzake het afgeven van
een verklaring van geen bezwaar op statuten van naamloze vennootschappen
waarbinnen het accountantsberoep wordt uitgeoefend,
1937-1950
1 omslag

1060

Stukken betreffende de behandeling van de vraag om toestemming tot associatie
met een niet-NIvA-lid,
1937, 1943-1947
1 omslag

1061

Register houdende aantekeningen van associaties van leden met niet-leden,
1940
1 katern

2.19.087

1062

1063
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Brief van W.J. Moorman betreffende de consequentie ten aanzien van de
tuchtrechtspraak bij associatie met een accountant die geen NIvA-lid is,
1942
Stukken betreffende de verhouding van de openbare accountant tot de
beoefenaren van andere beroepen,
1945-1951, 1961

101

1 stuk

1 omslag

Stukken betreffende het verlenen van dispensatie als bedoeld in de ereregelen,
1947-1967
5 omslagen
1064
met een niet-NIvA-\of VAGA-lid, 1947-1956, 1961
1065
met een VAGA-lid, 1947-1950, 1953-1955
1066
1952-1957, met inhoudsopgave, (1955). Afdrukken
Genummerd ER I - ER XXXI. Afdrukken

1067
1068

1957-1961
Genummerd ER XXXI - ER LIII

1962-1967, met inhoudsopgave, (1967). Afdrukken
Genummerd ER 1 - ER 20

1069

Stukken betreffende de opname van een arbitrageclausule in het
ontwerpmaatschapscontract van accountantskantoor Konijn en Vreedenburg,
1950
1 omslag

1070

Stukken betreffende besprekingen met NIvA-leden welke in associatie werken met
VAGA-leden of VAGA-leden in dienst hebben naar aanleiding van door de VAGA ten
aanzien van hun reglementaire bepalingen genomen besluiten,
1950-1951
1 omslag

1071

Stukken betreffende de positie van Y.A. Heynis in de maatschap Russel, Ruygrok en
Sneep,
1957-1958
1 omslag

1072

Brief aan mr. G.H.A. Grosheide betreffende een wijziging van de algemene
dispensatievoorwaarden,
1958

1073
A.2.7.4 Specialisatie

Stukken betreffende samenwerking met buitenlandse collega's,
1959-1962

1 stuk
1 omslag

A.2.7.4 SPECIALISATIE
1074

Stukken betreffende de behandeling van problemen welke ontstaan bij het
verrichten van werkzaamheden van boekhoudkundige aard en ten aanzien van
belastingzaken door openbare accountants,
1942-1943, 1947-1950
1 omslag

1075

Stukken betreffende het gebruik van de aanduiding "financieel adviseur" in het
briefhoofd door P.J. Schouten,
1961-1962
1 omslag

1076

Stukken betreffende de afzonderlijke vermelding van bijzondere deskundigheid op
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bepaalde gebieden van de accountancy,
1961-1963
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1 omslag

A.2.7.5 BEROEPSUITOEFENING IN HET BUITENLAND
1077

Stukken betreffende de gelijkstelling van de leden van het NIvA met die van The
Board of Trade te Londen,
1948-1949
1 omslag

1078

Stukken betreffende een onderzoek naar de uitoefening van
accountantswerkzaamheden door Nederlandse accountants in België,
1952-1954

1 omslag

1079

Stukken betreffende de gelijkstelling van de leden van het NIvA met die van The
Board of Public Accountants te Zuid-Afrika,
1953-1954
1 omslag

1080

Stukken betreffende een verklaring van gelijkstelling van het NIvA-diploma aan het
diploma van een Nederlandse Universiteit inzake de mogelijkheid van uitoefening
van de accountantspraktijk in Uruguay,
1962-1963
1 omslag

1081-1084

Stukken ter informatie aan het bestuur betreffende Europese aangelegenheden,
1959-1967. Afdrukken
4 omslagen
1081
1959-1960
1082

Genummerd B/EUR

1961-1962
Genummerd B/EUR

1083
1084

1963-1964
Genummerd B/EUR

1965-1967
Genummerd B/EUR

1085

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Informele adviescommissie inzake
internationale aangelegenheden. Afdrukken,
1961-1962
1 omslag
Genummerd IA

1086-1091

Stukken ter informatie van de leden van de Commissie Buitenlandse
Beroepsaangelegenheden. Afdrukken,
1959-1970
6 omslagen
1086
algemeen, 1960, 1962, 1963-1967, met inhoudsopgave, (1967)
Genummerd CBB-O

1087

met betrekking tot de beroepsuitoefening binnen de EEG, 1959,
1962-1967, met inhoudsopgave, (1967)
Genummerd CBB-EEG

1088

met betrekking tot de beroepsregelen en de samenwerking met
buitenlandse collega's, 1960, 1962, 1964-1966
Genummerd CBB-BR

1089

met betrekking tot de beroepsregelen en de samenwerking met
buitenlandse collega's, 1967-1968
Genummerd CBB-BR

1090

met betrekking tot de beroepsregelen en de samenwerking met
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buitenlandse collega's, 1969-1970
Genummerd CBB-BR

1091

met betrekking tot de Union Européen des Experts Comptables
Economiques et Financiers (UEC), 1963-1967, met inhoudsopgave,
(1967)
Genummerd CBB-UEC

1092

Stukken betreffende de bestudering van de gevolgen voor het accountantsberoep
van het Verdrag van Rome,
1959-1966
1 pak

1093

Stukken betreffende de contacten met het Institut der Wirtschaftsprüfer inzake het
Verdrag van Rome en de beroepsuitoefening. Afdrukken,
1958-1961.
1 omslag
Genummerd Dld

1094

Stukken betreffende de contacten met de l'Ordre National des Experts- Comptables
et des Comptables Agréés en de Franse beroepsverenigingen, inzake het Verdrag
van Rome en de beroepsuitoefening. Afdrukken,
1959-1961.
1 omslag
Genummerd Frk

1095

Stukken betreffende de contacten met het Nationaal College der Accountants in
België inzake het Verdrag van Rome en de beroepsuitoefening. Afdrukken,
1959
1 omslag
Genummerd Blg

1096

Rapport van de Werkgroep accountants betreffende de liberalisatie van het
accountantsberoep binnen de BeNeLux. Afdruk,
1962

1 stuk

A.2.7.6 Ontoelaatbaarheden

A.2.7.6 ONTOELAATBAARHEDEN
1097

Stukken betreffende het zelfstandig optreden van assistenten als accountant, 19231927, 1938-1953
1 omslag

1098

Stukken betreffende de betrokkenheid van de controlerende accountant bij
diezelfde onderneming, 1928, 1945-1952, 1959,
z.d.
1 omslag

1099

Stukken betreffende het verrichten van promotorswerkzaamheden,
1939, 1945

1 omslag

1100

Stukken betreffende de vermelding van L.A.M. Seegers als lid bij de Algemeene
Vereeniging van Accountants- en Administratiekantoren,
1945-1946
1 omslag

1101

Stukken betreffende het bedrijven van reclame door accountantskantoren, 1931,
1945, 1946, 1950-1954,
z.d.
1 omslag
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1102

Stukken betreffende het te huur aanbieden per advertentie van bedrijfsruimte door
een accountant ten behoeve van een cliënt,
1947-1948
1 omslag

1103

Stukken betreffende bezwaar tegen H. van Duyn inzake het zitting nemen in de
Raad van Toezicht van het Nederlands Instituut van Administratiekantoren (NIVAK),
1948
1 omslag

1104

Aantekening betreffende het in dienst treden van assistenten bij cliënten,
1949

1105

Stukken betreffende een onderzoek naar de verhouding van J. Ober tot de
Nederlandse Orde van Accountants,
1951
1 omslag

1106

Stukken betreffende het aanvaarden van opdrachten van derden,
1953

1107
A.2.7.7 Misleidingen

1 stuk

1 omslag

Stukken betreffende een onderzoek naar de verhouding van E.O.J. Jans tot het
Adviesbureau voor administratieve automatisering NV, i.o.,
1962
2 stukken
A.2.7.7 MISLEIDINGEN

1108

Stukken betreffende een protest tegen het gebruik van de naam accountantsdag
door de Vereniging van Gemeente-Accountants,
1927-1928
1 omslag

1109

Stukken betreffende het optreden van niet-leden als NIvA-accountants, 1930, 1938,
1941, 1947-1948
1 omslag

1110

Stukken betreffende een onderzoek naar de werkzaamheden van de Nederlandse
Stichting voor Statistiek ten aanzien van het adviseren op het gebied der statistiek,
1946-1947
1 omslag

1111

Stukken betreffende het ten onrechte vermelden van namen van NIvA-leden als
medewerkers van de Vereniging voor Accountants en Belastingconsulenten,
1946-1947
1 omslag

1112

Stukken betreffende het gebruik van de afkorting NIvA bij sollicitatie door een lid
van de Nederlands-Indische Vereniging van Accountants,
1946-1947
1 omslag

1113

Stukken betreffende bezwaren tegen het verwarrend gebruik van de afkorting
NIVAK door het Nederlands Instituut van Administratiekantoren,
1947-1949, 1953
3 stukken

1114

Stukken betreffende bezwaar tegen het gebruik van de naam Vereniging
Nederlandse Organisatie van Accountants-\en Administratiekantoren (NOVA),
1950
1 omslag
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1115

Stukken betreffende het gebruik van de afkorting NIvA door anderen,
1951-1954

1116

Stukken betreffende de voortzetting van het onder beheer gestelde NIvAAccountantskantoor Walta te Djakarta, Indonesië,
1961
1 omslag

A.2.8 Rechtspraak

1 omslag

A.2.8 RECHTSPRAAK
Let op: raadpleging van inv.nrs. 1117 t/m 1171 alleen na toestemming van de directeur van het NIVRA.
A.2.8.1 Raad van Tucht

A.2.8.1 RAAD VAN TUCHT
1117

Verslag van de werkzaamheden van de Raad van Tucht,
1923

1 stuk

1118

Stukken betreffende de vraag of uitspraken van de Raad van Tucht en de Raad van
Discipline op zegel gesteld moeten worden,
1927
2 stukken

1119

Stukken betreffende behandeling van klachten omtrent het functioneren en de
werkwijze van de Raad van Tucht en de Kamer voor Geschillen, 1930, 1943, 19451946, 1950-1951
1 omslag

1120

Stukken betreffende de uitvoerbaarheid van de berisping zolang deze nog geen
kracht van gewijsde heeft gekregen,
1947-1948
2 stukken

1121

Aantekening betreffende het formuleren van uitspraken,
1951

1 stuk

1122

Aantekening van F.L. Neppérus bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Tucht
inzake de tucht- en geschillenrechtspraak,
1958
1 stuk

1123

Aantekening betreffende registratuuraangelegenheden inzake stukken ten behoeve
van de Raad van Tucht,
1 stuk

1124

Staat van uitspraken van de Raad van Tucht over de jaren 1895-1954,
1955

1125-1129

Registers van ingediende klachten met vermelding van de afdoening, c.a., (circa
1920) - 1968
z.d.
1 deel, 3 katernen, 1 kaartsysteem
1125
(circa 1920) - 1943, met staat van ingekomen klachten bij de Raad
van Discipline met vermelding van afdoening c.a., (circa 1920) - 1928,
1 katern
1126
(circa 1922) - 1925, met vermelding van ingekomen klachten bij de
Raad van Discipline en vermelding van afdoening c.a., (circa 1922) 1925, 1 katern

1 stuk
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1943-1949, 1 katern
1950-1968, 1 deel
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2019

over de jaren 1920-1963, met vermelding van indiening bij de Raad
van Beroep en aanvullingen, 1964-1965, 1 kaartsysteem
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1130

Lijst van personen tegen wie meer dan eenmaal een klacht is ingediend naar de
toestand van 31 december 1953, (1954),
1 stuk

1131

Inventaris van de dossiers van de Raad van Tucht en Kamer voor Geschillen over de
periode 1932-1936 welke gedeponeerd zijn in het archief van het NIvA,
1936
1 stuk

1132-1150

Stukken betreffende de totstandkoming van uitspraken van de Raden en Tucht en
van Beroep aangaande klachten ingediend in de jaren 1920, 1923-1925, 1927-1967,
1920-1967
8 pakken, 13 omslagen
1132
1920, 1923-1925, 1927-1935, 1920-1936, 1 omslag
1133
1936-1939, 1936-1940, 1 omslag
1134
1940-1946, 1940-1947, 1 omslag
1135
1947, uitgezonderd zaak nr. 4, 1947-1952, 1 omslag
1136
1947, zaak nr. 4, 1947-1949, 3 pakken
1137
1948-1950, 1948-1953, 1 omslag
1138
1951-1952, 1951-1955, 1 omslag
1139
1953-1955, 1953-1957, 1 omslag
1140
1956-1957, 1956-1960, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2011

1141
1142

1958, 1958-1960, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2011

1959, 1959-1961, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2012

1143
1144

1960, 1960-1962, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2013

1961, 1961-1963, 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2014

1145
1146

1962, 1962-1964, 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2015

1963, 1963-1965, 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1147
1148

1964, 1964-1965, 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2016

1965, 1965-1967, 1 pak
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1149
1150

1966, 1966-1967, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1967-1967, 1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

1151

Stukken betreffende klachten tegen acccountants welke niet hebben geleid tot
indiening van een officiële klacht of weer zijn ingetrokken, 1939, 1947-1949, 1952,
1957-1966
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1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1152

Stukken betreffende publikatie van uitspraken van de Raden van Tucht en van
Beroep, 1947, 1952, 1959
1 omslag

1153

Aantekeningen van uitspraken (jurisprudentiebladen) van de Raden van Tucht en
van Beroep,
1948-1966
1 omslag
Genummerd 1-293
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2017

1154

Stukken betreffende de ontbinding van de maatschap Navarro Stallaert naar
aanleiding van de uitspraak van de Raad van Tucht,
1946-1947
1 omslag
Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2018

A.2.8.2 Raad van Beroep

A.2.8.2 RAAD VAN BEROEP
1155
1156
A.2.8.3 Raad van Discipline

Stukken betreffende het functioneren van de Raad van Beroep,
1952-1957

1 omslag

Brief aan de leden van de Raad van Beroep waarin een richtlijn wordt verstrekt
inzake de dossiers van afgehandelde zaken. Doorslag,
1958
1 stuk
A.2.8.3 RAAD VAN DISCIPLINE

1157

Stukken betreffende het onderzoek van ingediende klachten,
1921-1928

1158

Brief van de secretaris van de Raad van Discipline waarin hij een opsomming doet
van de bij overname van het secretariaat aanhangige zaken,
1923
1 stuk

1159

Brief betreffende de stand van zaken bij de Raad van Discipline. Doorslag,
1927

A.2.8.4 Kamer voor Geschillen

1 omslag

1 stuk

A.2.8.4 KAMER VOOR GESCHILLEN
1160

Stukken betreffende uitspraken, (1935,1936), 1940-1956, 1960
z.d.

1 omslag

Openbaarheid beperkt tot 1 januari 2011
A.2.8.5 Overige zaken betreffende de rechtspraak

A.2.8.5 OVERIGE ZAKEN BETREFFENDE DE RECHTSPRAAK
1161

Stukken betreffende de door de voorzitter van het NIvA gedane arbitrage inzake
het geschil tussen H. Stoppelman en J.F.M. Kerstholt,
1945
3 stukken

1162-1163

Stukken betreffende de verhouding tussen overheidsaccountants en de
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tuchtrechtspraak,
1948, 1950-1953
1162
1948, 1950-1953
1163
1953, met inhoudsopgave, (1953). Afdrukken

2.19.087

2 omslagen

Genummerd OT

1164
A.2.8.6 Zuivering

Stukken betreffende de plaatsing van accountants op een zwarte lijst door het
Ministerie van Financiën,
1925
1 omslag
A.2.8.6 ZUIVERING

1165

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie tot voorbereiding van
de zuivering van het NIvA,
1946
1 omslag

1166

Stukken betreffende het functioneren van de Zuiveringsraad,
1946-1947

1167

Register houdende staten van gevraagde onderzoeken en ingediende klachten,
1946, met aanvullingen 1947-1949
1 katern

1168

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Zuiveringsraad,
1945-1950

1169

Stukken betreffende de zuivering van de assistenten,
1944-1952

1 pak

1170

Rapport van de Commissie tot zuivering van assistenten,
1946

1 stuk

1171

Stukken betreffende de zuivering in Nederlands-Indië,
1946

A.2.9 Sociale, materiële en maatschappelijke belangen

1 omslag

1 omslag

1 omslag

A.2.9 SOCIALE, MATERIËLE EN MAATSCHAPPELIJKE BELANGEN
1172

Circulaires betreffende mededelingen van het Comité tot ondersteuning van het
gezin van een overleden collega,
1931
2 stukken

1173

Circulaires betreffende mededeling van de van toepassing verklaring van de
Ziektewet 1929 op het personeel van accountantskantoren,
1931
2 stukken

1174

Stukken betreffende de totstandkoming en wijzigingen van een collectieve
ongevallenverzekering ten behoeve van het personeel van accountantskantoren,
1931-1952
1 omslag

1175

Stukken betreffende een onderzoek naar de mogelijkheid van een collectieve
pensioenregeling voor assistenten,
1933-1934
1 omslag
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1176

Stukken betreffende de verloving van en het huwelijksgeschenk aan H.K.H. prinses
Juliana en Z.K.H. prins Bernhard,
1936
1 omslag

1177

Stukken betreffende bemiddeling bij werk
1933, 1939, 1951

1178

Stukken betreffende de totstandkoming, wijzigingen en uitvoering van een
beroepsaansprakelijkheidsverzekering, 1935-1936, 1940-1943, 1951-1955, 1960, 1963
1 omslag

1179

Stukken betreffende de uitvoering van het Werktijdenbesluit 1937 voor kantoren bij
accountantskantoren,
1938
1 omslag

1180

Stukken betreffende het verloop van de processen inzake de vraag of
accountantskantoren onder de bepalingen van de Arbeidswet 1919 vallen,
1938-1940
1 omslag

1181

Stukken betreffende een onderzoek naar salarissen en tarieven, 1939-1940, 1946,
z.d.
1 omslag

1182

Stukken betreffende werkbeperkingen en de totstandkoming van een
wachtgeldregeling voor kantoren van leden van het NIvA, 1940-1946, 1950

1 omslag

1 omslag
1183

Stukken betreffende de uitvoering van het 3e uitvoeringsbesluit (20 februari 1942)
van de secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken ingevolge
verordening 8/1940 (voorschrift inzake de 48-urige werkweek), 1942
1 omslag

1184

Aantekening naar aanleiding van verordeningen 111 en 217, 1940, betreffende
mededelingen over het wijzigen van salarissen,
1942
1 stuk

1185

Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen voor accountantskantoren
inzake aanslagen in de ondernemingsbelasting en de behandelingen voor de Raden
van Beroep van diverse bezwaarschriften,
1942-1949
1 omslag

1186

Stukken betreffende de totstandkoming van richtlijnen inzake inschrijving van
accountantskantoren in het handelsregister, 1942-1944, 1948, 1951-1952
1 omslag

1187

Stukken betreffende de Arbeidseinsatz van medewerkers van accountantskantoren,
1942-1944
1 omslag

1188

Stukken betreffende de totstandkoming van afspraken bij de overgang van
personeel van kantoren van NIvA-leden naar de Rijksaccountantsdienst en de
accountantsdiensten van bedrijfsgroepen e.d., 1942, 1946, 1948-1949, 1955-1956
1 omslag
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1189

Brief van de adj. secretaris van het NIvA inzake de huisvesting van ex-leden en
-assistenten in het "Joodsch Tehuis" te Barneveld, 1943, met aantekening
betreffende beschadiging van het Instituutsgebouw als gevolg van een explosie
veroorzaakt door een neergeschoten vliegtuig,
1943
1 stuk

1190

Stukken betreffende bemoeienis met in krijgsgevangenschap verblijvende leden en
assistenten en de terugkeer van hen die in mei 1940 actief in het Nederlandse leger
dienden,
1943-1944
1 omslag

1191

Stukken betreffende het maken van bezwaren tegen afsluiting van
telefoonaansluitingen bij accountants,
1943-1945

1 omslag

1192

Stukken betreffende mededelingen rond de hervatting van het forensenverkeer en
bemiddelingen bij de afgifte van rijvergunningen, toewijzingen voor auto's,
rijwieldistributie, herstel telefoonaansluitingen en horlogebonnen,
1945-1949
1 omslag

1193

Circulaire betreffende een aanbod van de NIvA-bemiddelingscommissie voor
schadeherstel,
1945
1 stuk

1194

Stukken betreffende overleg over de tarieven voor accountantswerkzaamheden ten
behoeve van overheidsinstanties, 1945-1951, 1953-1955
1 omslag

1195

Stukken betreffende een oproep tot inzameling van afvalpapier,
1946

1196

Stukken betreffende het maken van bezwaar tegen de vordering van kantooren
woonruimte bij NIvA-leden,
1947-1950
1 omslag

1197

Stukken betreffende het intrekken van de mogelijkheid tot vrijstelling van opkomst
in militaire dienst voor leiders van die accountantskantoren welke geen andere tot
tekenen bevoegde accountant in dienst hebben,
1947
1 omslag

1198

Brief aan de Minister van Oorlog betreffende de hulpverlening aan in militaire
dienst geroepenen en hun gezinnen. Doorslag,
1947
1 stuk

1199

Brief van de Stichting Nederlandsch Volksherstel waarin gevraagd wordt de
deelname van NIvA-leden aan de nationale inzamelingsactie te bevorderen,
1947

1200

2 stukken

1 stuk

Stukken betreffende de totstandkoming van een collectieve
reconstructieverzekering ten behoeve van kantoren van de leden van het NIvA,
1948-1950
3 stukken
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Stukken betreffende de totstandkoming en de werkzaamheden van de Commissie
collectieve pensioenverzekering NIvA-VAGA,
1948-1954
2 omslagen
1201
totstandkoming en werkzaamheden, 1948-1954
1202
werkzaamheden, 1950-1952, met inhoudsopgave, (1952). Afdrukken
Genummerd CP

1203

Brief aan de Minister van Oorlog betreffende het grootverlof voor studerenden bij
het NIvA,
1949
1 stuk

1204

Formulier betreffende informatie omtrent de gevolgen welke assistenten tijdens
hun opleiding ondervinden van hun militaire verplichtingen,
1952
1 stuk

1205

Stukken betreffende een collectieve ziektekostenverzekering voor personeelsleden
van accountantskantoren,
1950, 1954
2 stukken

1206

Stukken betreffende voorlichting inzake de Wet tot wijziging van het Besluit op de
omzetbelasting ten aanzien van de beoefenaren van de vrije beroepen,
1952-1953
1 omslag

112

Ned. Instituut van Accountants

2.19.087

B Archief van de Noord-Hollandsche Club van Instituutsaccountants, 1926-1940

B ARCHIEF VAN DE NOORD-HOLLANDSCHE CLUB VAN
INSTITUUTSACCOUNTANTS, 1926-1940
1207

Ingekomen en minuten van uitgaande stukken,
1931-1940

1208

Statuten, (1927), (1940)

1209

Ledenlijsten, (1934), 1940

1 omslag
2 stukken
2 stukken

1210

Rekeningen en verantwoordingen, 1927-1929, 1932-1935

1211

Kasboek, oktober 1926 - december 1937,

1 omslag
1 deel

1212

Staten van leden met aantekening van de betaalde contributie, 1927-1940
1 omslag
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C Archief van het Accountantsfonds, 1931-1959

C ARCHIEF VAN HET ACCOUNTANTSFONDS, 1931-1959
1213

Stukken betreffende doelstelling en werkwijze van het accountantsfonds,
1931-1959
1 omslag
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D Archief van het Comité Amsterdam, 1937-1943

D ARCHIEF VAN HET COMITÉ AMSTERDAM, 1937-1943
1214-1215

Registers houdende aanvragen voor het assistentschap,
1937-1943
1214
augustus 1937 - maart 1941
1215
maart 1941 - augustus 1943

2 delen
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E Archief van de Stichting NIvA-Fonds Militaire Administratie, 1955-1966

E ARCHIEF VAN DE STICHTING NIVA-FONDS MILITAIRE ADMINISTRATIE, 19551966
1216

Stukken betreffende de werkzaamheden en het beheer,
1955-1966
Genummerd MA

1 omslag
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F Archief van de Nederlandse Bond van Accountants, 1899-1938, 1957-1964

F.1 Stukken van algemene aard

F ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE BOND VAN ACCOUNTANTS, 1899-1938, 19571964
F.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

F.1.1 Algemene, bestuursvergaderingen en vergaderingen met de Raad van Toezicht en de Commissie van Bijstand

F.1.1 ALGEMENE, BESTUURSVERGADERINGEN EN VERGADERINGEN MET DE RAAD
VAN TOEZICHT EN DE COMMISSIE VAN BIJSTAND
1217-1218

Notulen van de algemene vergaderingen,
1914-1934, 1957 z.d.
1217
27 juni 1914 - 15 december 1934, 1 deel
1218
21 december 1957, 1 stuk

1 deel, 1 stuk

Ontbreekt

1219

Agenda's en convocaties betreffende de algemene vergaderingen, 1899-1914, 19191934,
1 omslag

1220

Register houdende:
- notulen van de vergadering van het voorlopig bestuur met de Raad van Toezicht en de Commissie
van Bijstand, 4 juli 1901,
- notulen van de vergaderingen van het bestuur met de Raad van Toezicht,
21 maart 1902 en 9 juni 1902,
- notulen van de algemene vergaderingen, 2 maart 1902 - 2 mei 1914,
met presentielijsten. 1902-1905
1 deel

1221-1223

1224

Notulen van de bestuursvergaderingen,
1906-1934
1221
8 november 1906 - 11 december 1920
1222
5 maart 1921 - 27 april 1929
1223
16 november 1929 - 6 oktober 1934

3 delen

Agenda's betreffende de bestuursvergaderingen, 1905, 1916, 1923-1934

F.1.2 Afschriften van uitgaande brieven, circulaires en jaarverslagen

1 omslag

F.1.2 AFSCHRIFTEN VAN UITGAANDE BRIEVEN, CIRCULAIRES EN JAARVERSLAGEN
1225

Register van afschriften van uitgaande brieven, 8 juni 1899 - 23 juni
1902, met index, (1902)

1226

Circulaires,
1923-1934

1227

1 deel
1 omslag

Jaarverslagen, 1904/05-1910/11, 1913/14, 1921/22-1933/34, opgemaakt, 1905-1911,
1914, 1922-1934
1 omslag
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F.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

F.2.1 Organisatie

F.2.1.1 Instelling, statuten en reglementen

F.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
F.2.1 ORGANISATIE
F.2.1.1 INSTELLING, STATUTEN EN REGLEMENTEN

1228

Stukken betreffende de oprichting van de Nederlandse Bond van Accountants en de
werkzaamheden van de Raad van Toezicht,
1901-1902
1 omslag

1229

Authentiek afschrift van een proces-verbaal van de algemene vergadering waarbij
behandeld zijn de vaststelling der statuten, benoeming van een definitief voltallig
bestuur, de benoeming van de Raad van Toezicht en het voorstel tot aanvraag om
erkenning,
1902
1 stuk

1230

Statuten en reglementen, 1901-1903, 1909, 1922-1925, 1930-1931, 1934-1935, 1958,
met wijzigingen
1 omslag

F.2.1.2 Archiefzorg en geschiedschrijving

F.2.1.2 ARCHIEFZORG EN GESCHIEDSCHRIJVING
1231

1232

Stukken betreffende de verzending door de examencommissie van oude
examenwerkstukken ten behoeve van het centraal archief,
1930-1931

1 omslag

Aantekening betreffende de geschiedenis van de Nederlandse Bond van
Accountants, (1906)
1 stuk

F.2.1.3 Leden, adspirantleden en hun verenigingen

F.2.1.3 LEDEN, ADSPIRANTLEDEN EN HUN VERENIGINGEN
1233

Lijsten van leden, 1903-1909, 1913, 1918, 1927, 1931-1932,

1234

Lijsten van assistenten/adspirantleden, 1904-1905, 1909, 1923-1933

1 omslag
1 omslag

1235-1236

Administratie van adspirantleden,
1926-1934
2 katernen, 1 deel
1235
24 augustus 1926 - 28 april 1934, 1 katern
--1931-1934, met aantekeningen van de verleende vrijstellingen en
afgelegde examens en met alfabetische klapper, (circa 1935), 1 deel
Dit register bevindt zich op het Bureau van het NIVRA

1236
1237

28 april 1934 - december 1934, 1 katern

Stukken betreffende de verkrijging van het adspirantlid- en het lidmaatschap, 19321933,
3 stukken
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1238

Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen omtrent de schorsing van J.C.
Berton als lid, 1921, 1924-1925, 1930, 1935
1 omslag

1239

Stukken betreffende de reactie op de opzegging van het lidmaatschap door A.E.C.
van Saarloos en dhr. Hoogendoorn, 1925-1926
1 omslag

1240

Stukken betreffende de behandeling van de aanmelding door J.G. Schoup als lid,
waarbij deze valsheid in geschrifte pleegde, 1926-1933
1 omslag

1241

Brief van J.C.W. Polak inzake een misverstand leidende tot een voorstel tot
royement als adspirantlid, 1924
1 stuk

1242

Doorslag van een brief aan P.A. Feberwee betreffende royement als adspirantlid,
1930
1 stuk

1243

Stukken betreffende de herdenking van het feit dat A.A.H. Bals 25 jaar geleden
slaagde voor het Bondsexamen,
1934
1 omslag

1244

Stukken betreffende de viering van het 25-jarig, het 30-jarig en het 35-jarig
bestaan, 1924, 1929, 1934

1245

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Afdeling Amsterdam,
1925-1934

1 omslag
1 omslag

1246

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Zuid-Hollandsche kring van
accountants, 1923, 1926, 1928, 1929
1 omslag

1247

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Vereeniging van adspirantleden,
1904-1906, 1918, 1923-1926

1248

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Amsterdamsche club van
assistent-accountants, adspirantleden van de NBvA,
1923-1926
1 omslag

1249

Brief van J. Ouborg waarin deze het bestuur meedeelt dat enige adspirantleden een
debattingclub voor adspirantleden te 's-Gravenhage en omstreken hebben
opgericht,
1923
1 stuk

1250

Stukken betreffende de werkzaamheden van de leeskringen, 1904-1905, 1921,
1 omslag

1251

Stukken betreffende de behandeling van de motie van het bestuur in de algemene
vergadering van 31 mei 1919, inzake de houding van een aantal leden tegenover het
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1 omslag

F.2.1.4 FINANCIËN
1252

Rekeningen en verantwoordingen en begrotingen, 1903/04, 1907/08, 1913/14,
1924/25-1933/34, met verslagen van de commissie tot het nazien der rekening en
verantwoording, 1923, 1929-1934
1 omslag

1253

Verslagen van de commissie als bedoeld in artikel 25 der statuten tot het houden
van een onderzoek van de rekening en verantwoording en de gevoerde
correspondentie,
1904, 1905
2 stukken

1254-1258

Kasboeken, 1913-1920, 1922-1927, 1932-1938, met giroboek, 1927-1932
1254
1255
1256
1257
1258

1259
1260
F.2.2 Samenwerking, fusie en wettelijke regeling

5 delen
april 1913 - december 1920
juli 1922 - 9 april 1926
april 1926 - februari 1927, met giroboek, maart 1927 - februari 1932
maart 1932 - februari 1933, maart 1934 - januari 1938
maart 1933 - februari 1934

Stukken betreffende de aflossing van een renteloze lening,
1929
Rekening betreffende het examen 1932,
1932

1 omslag
1 stuk

F.2.2 SAMENWERKING, FUSIE EN WETTELIJKE REGELING
1261

Circulaire betreffende een gedachte met betrekking tot een fusie met het NivA,
1909
1 stuk

1262

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie tot voorbereiding van
de unificatie der examens,
1911-1914
1 omslag

1263

Stukken betreffende de werkzaamheden inzake een fusie met de NAV en het NIvA,
1917-1918
2 stukken

1264

Doorslagen van brieven aan dhr. Paardekooper inzake een samenwerking met het
NIvA en de NOvA,
1923
2 stukken

1265

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie uit het NIvA, de NOvA
en de NBvA inzake een gemeenschappelijke regeling van het accountantsexamen,
de voor het examen te verkrijgen waarborgen (accountantsregister) en de
wettelijke regeling van het accountantsberoep,
1925-1934
1 omslag
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1266

Stukken betreffende de totstandkoming van een fusie met het NIvA en de NOvA en
betreffende besprekingen over een fusie met de VAGA, 1931, 1933-1934, 1937
1 omslag

1267

Stukken betreffende de behandeling van een voorstel tot wettelijke regeling, 19041905, 1917-1925,
1 omslag

F.2.3 Publiciteit en Propaganda

F.2.3 PUBLICITEIT EN PROPAGANDA
1268

Stukken betreffende oproepen tot publiciteit, 1910, 1927

1269

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor publiciteit en
propaganda, 1921, 1922, 1927-1934,
1 omslag

1270

Propagandaboekjes, 1924/25 - 1933/34, met lijsten van leden en adspirantleden met
wijzigingen, 1927/28 - 1934/35
1 omslag

1271

Stukken betreffende het verloop van de uitgeschreven prijsvragen,
1910-1911

F.2.4 Opleiding

1 omslag

1 omslag

F.2.4 OPLEIDING
1272

Stukken betreffende de opleidingen, 1906-1908, 1917, 1924-1934

1273

Notulen van de vergadering van de examencommissie,
1911

1 omslag
1 stuk

1274

Stukken betreffende het verloop van de examens, 1904, 1907, 1913, 1916, 1921-1934,
z.d.
1 omslag

1275

Stukken betreffende de herdenking van het feit dat 25 jaar geleden het eerste
examen werd afgenomen,
1929-1930
1 omslag

1276

Stukken betreffende de toetreding tot het Federatief Examen,
1926

F.2.5 Beroepsontwikkeling

F.2.5.1 Beroepsvraagstukken en beroepsuitoefening

1 omslag

F.2.5 BEROEPSONTWIKKELING
F.2.5.1 BEROEPSVRAAGSTUKKEN EN BEROEPSUITOEFENING
1277

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Commissie voor studiebelangen.
1919-1934
1 omslag

2.19.087

Ned. Instituut van Accountants

121

1278

Brief waarin L.J. Aarnoudse vraagt om een regeling inzake rechtszekerheid voor bij
faillissementen optredende accountants,
1922
1 stuk

1279

Stukken betreffende de behandeling van de vraag omtrent de benoembaarheid tot
adjunct-accountant der directe belastingen,
1924
2 stukken

1280

Stukken betreffende de behandeling van de vraag aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Landbouw omtrent de afwezigheid van een accountant in
de Commissie voor de haringvisserij,
1926
3 stukken

1281

Rekest aan de Minister van Justitie inzake het vastleggen van het
accountantstoezicht bij naamloze vennootschappen als omschreven in het ontwerp
van Wet tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het Wetboek van
koophandel omtrent de naamloze vennootschap van koophandel,
1926. Afdruk
1 stuk

1282

Stukken betreffende de behandeling van een vraag van B. Holstein jr. ter
vaststelling van bepaalde werkzaamheden als accountantswerkzaamheden,
1928
2 stukken

1283

Stukken betreffende de behandeling van een klacht van accountantskantoor Van
Dien, Van Uden en Co tegen de directie van het Algemeen Dagblad in verband met
het gebruik maken van de diensten van een buitenlands accountantskantoor,
1929
3 stukken

1284

Stukken betreffende inlichtingen omtrent het Instituut voor Handelsbelangen te
Leiden en de daaraan verbonden docenten,
1929-1932
1 omslag

F.2.5.2 Congressen

F.2.5.2 CONGRESSEN
1285

Stukken betreffende medewerking aan het Internationaal Accountantscongres
1926, 1925-1926
1 omslag

1286

Stukken betreffende informatie omtrent het Internationaal Accountantscongres,
1929
2 stukken

1287

Stukken betreffende deelname aan het Internationaal Congres voor
Handelsonderwijs,
1929

1288

1289

Prospectus van het 5e Internationaal Congres voor Wetenschappelijke
Bedrijfsorganisatie,
1932

1 omslag

1 stuk

Stukken betreffende informatie omtrent het Internationaal Accountantscongres te
Londen 1933,
1932-1933
3 stukken
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F.2.5.3 Contacten met andere verenigingen

F.2.5.3 CONTACTEN MET ANDERE VERENIGINGEN
1290

Stukken betreffende een visie op het NIvA,
1904

1291

Brief waarin het bestuur van de NOvA een uitnodiging doet om bij de viering van
het 20-jarig jubileum aanwezig te zijn,
1922
1 stuk

1292

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Vereniging van GemeenteAccountants,
1927
2 stukken

1293

Stukken betreffende het maken van bezwaren ten aanzien van het examen voor
gemeenteaccountant door de Vereeniging voor Gemeentebelangen,
1930-1931
3 stukken

1294

Stukken betreffende het bezoek aan diverse Verbandstagen van het Verband
Deutscher Bücherrevisoren,
1924, 1927-1930
1 omslag

1295

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Vereeniging tot admissie van
belastingconsulenten en in belastingzaken optredende accountants,
1930-1934
1 omslag

F.2.5.4 Mededelingenblad en bibliotheek

2 stukken

F.2.5.4 MEDEDELINGENBLAD EN BIBLIOTHEEK
1296

Brief van J. Hagers waarin hij meedeelt de uitgave van het bondsorgaan in eigen
beheer te willen nemen,
1901
1 stuk

1297

Stukken betreffende de verzorging van abonnementen op het Tijdschrift voor
Accountancy en het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, 1905,
1918, 1924-1928, met aanbiedingen van de uitgever, 1929, 1931 en z.d.
1 omslag

1298

Stukken betreffende de werkzaamheden van de bibliotheek, 1905, 1906, 1925-1932,
1935
1 omslag

F.2.6 Rechtspraak

F.2.6 RECHTSPRAAK
1299
F.2.7 Sociale belangen

Stukken betreffende de behandeling van klachten en beschuldigingen tegen leden
en adspirantleden, 1916-1917, 1921-1935
1 omslag
F.2.7 SOCIALE BELANGEN

1300

Stukken betreffende de uitvoering van de wettelijke regeling der ziekteverzekering
voor het personeel van accountantskantoren,
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1930-1933
1301
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1 omslag

Stukken betreffende de uitvoering van de ongevallenverzekeringen op het
personeel van accountantskantoren,
1931-1932
1 omslag

F.2.8 Afdeling Nederlandsch-Indië

F.2.8 AFDELING NEDERLANDSCH-INDIË
1302

Stukken betreffende de vorming van een Afdeling Nederlandsch-Indië en de
organisatie van de opleiding en het afnemen van het accountantsexamen,
1921-1922
1 omslag

1303

Brief van het bestuur aan de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië
betreffende informatieverstrekking over aard, doel en streven van de NBvA in
Nederlands-Indië. Doorslag,
1923,
1 stuk

1304

Verslagen van de Afdeling Nederlandsch-Indië over de jaren 1923, 1926/1927-1934,
1924, 1927-1935
1 omslag

1305

Verslagen van de Afdeling Nederlandsch-Indië ten behoeve van de Directeur van
Onderwijs en Eeredienst/Hoofd van het Centraal kantoor voor de statistiek te
Weltevreden, 1927, 1928, 1932. Doorslagen
3 stukken

1306

Stukken betreffende afspraken omtrent de verhouding tussen de Afdeling
Nederlandsch-Indië en het hoofdbestuur,
1927-1930
1 omslag

1307

Register van leden en adspirantleden, met datum van toelating, aantekeningen van
genoten vooropleiding en behaalde bondsexamens,
1922-1929
1 deel

1308

Staten van adspirantleden, 1926,
1 omslag

1309

Circulaire betreffende informatie omtrent het adspirantlidmaatschap, z.d.

1310

Stukken betreffende de behandeling van een ingediende klacht tegen een lid,
1932
1 omslag

1311

Stukken betreffende informatie omtrent de leef-, woon-\en werkomstandigheden
in Nederlands-Indië,
1928
2 stukken

1312

Stukken betreffende de plannen om een accountantsvereniging in NederlandsIndië op te richten,
1929-1930
2 stukken

1313

Brief van het hoofd van de Belastingaccountantsdienst te Weltevreden aan de

1 stuk
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voorzitter van de salariscommissie betreffende gelijkschakeling van de diploma's
van de 3 grote accountantsverenigingen. Doorslag,
1924
1 stuk
1314

Brief van de Gouvernementsaccountantsdienst waarin om inlichtingen wordt
gevraagd met betrekking tot het verrichten van met het lidmaatschap van de NBvA
onverenigbare werkzaamheden,
1931
1 stuk

1315

Stukken betreffende de opleiding tot de examens,
1923-1934 en z.d.

1316

Stukken betreffende het verloop van de examens, 1922, 1924, 1926-1934

1 omslag
1 omslag

1317

Kasverantwoordingen, met korte verslagen en staten van adspirantleden,
1927-1935
1 omslag
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G Archief van de Amsterdamsche club van accountants, 1919-1926

G ARCHIEF VAN DE AMSTERDAMSCHE CLUB VAN ACCOUNTANTS, 1919-1926
1318

Stukken betreffende de werkzaamheden,
1919-1926

1 omslag
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H Archief van de Nederlandse Organisatie van Accountants, 1903-1934, 1957-1964

H.1 Stukken van algemene aard

H ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE ORGANISATIE VAN ACCOUNTANTS, 19031934, 1957-1964
H.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

H.1.1 Algemene, bestuursvergaderingen en vergaderingen met het bestuur van het NIvA

H.1.1 ALGEMENE, BESTUURSVERGADERINGEN EN VERGADERINGEN MET HET
BESTUUR VAN HET NIVA
1319-1321

Notulen van de algemene vergaderingen,
1903-1934, 1957
2 delen, 1 stuk
1319
14 maart 1903 - 19 oktober 1928, met presentielijsten, 1903-1918, 1
deel
1320
2 november 1918 - 5 mei 1934, met presentielijsten, 1918-1934, 1 deel
1321
21 december 1957, 1 stuk
Ontbreekt

1322

Agenda's van de algemene vergaderingen, 1922-1924, 1927-1929, 1932-1934
1 omslag

1323

Register houdende:- notulen van de bestuursvergaderingen, 16 mei 1933 - 8 maart
1934,- agenda van de algemene vergadering, 5 mei 1934, 1933-1934
1 deel

1324

Notulen van de vergadering van het bestuur met het bestuur van het NIvA,
1927

H.1.2 Jaarverslagen

1 stuk

H.1.2 JAARVERSLAGEN
1325

Jaarverslagen over de jaren 1923, 1924, 1932, 1933, 1924, 1925, 1933, 1934
1 omslag

H.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

H.2.1 Organisatie

H.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
H.2.1 ORGANISATIE

1326

Statuten en reglementen, 1923-1932, 1958, z.d., met voorstel tot wijzigingen,
1 omslag

1327

Stukken betreffende de totstandkoming van de fusie met de Nederlandsche
Academie van Accountants,
1922
3 stukken

1328

Stukken betreffende de totstandkoming van de fusie met het NIvA en de NBvA,
1934
3 stukken

1329

Stukken betreffende de totstandkoming van een wettelijke regeling van het
accountantsberoep,
1921-1927
1 omslag

1330

Staten van namen van leden en adspirantleden, 1924, 1927, 1927-1932, met
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wijzigingen,
1 omslag
1331

Stukken betreffende de werkzaamheden van de Vereniging van assistentleden van
de NOvA,
1922-1924, 1929
1 omslag

1332

Stukken betreffende gehouden voordrachten, 1923, 1933, 1934,

1333

Menukaart van het 25-jarig jubileum,
1927

1 stuk

1334

Prospectus,
1924

1 stuk

1335

Stukken betreffende de financiën, 1921-1926, 1932, 1933,

1 omslag

1 omslag

H.2.2 Opleiding

H.2.2 OPLEIDING
1336

Stukken betreffende mededelingen omtrent het examenprogramma en de
opleidingen,
1923-1925
1 omslag

1337

Stukken betreffende mededelingen omtrent de totstandkoming van het Federatief
Examen, 1924-1927,
1 omslag

1338

Stukken betreffende mededelingen omtrent het Federatief Examen in NederlandsIndië,
1927
1 omslag

1339

Brief van M. Pimentel waarin hij de namen van de kandidaten welke bij het laatst
gehouden examen geslaagd zijn doorgeeft aan de secretaris,
1922
1 stuk

H.2.3 Beroepsbelangen

H.2.3 BEROEPSBELANGEN
1340

Stukken betreffende de organisatie en de deelname aan het Internationaal
Accountantscongres 1926,
1925
1 omslag

1341

Circulaire betreffende het Internationaal Accountantscongres te Londen,
1933

1342

Stukken betreffende de behandeling van klachten ten aanzien van gedragingen c.q.
activiteiten van leden, 1922-1933
1 omslag

1343

Stukken betreffende de behandeling van de vraag naar de waarde van het NOvA-

1 stuk
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diploma bij de Rijksaccountantsdienst, 1921, z.d.
3 stukken
1344

Stukken betreffende de uitgave van het blad "De Bedrijfseconoom",
1922-1925

1345

Stukken betreffende ingekomen klachten van een aantal leden aangaande het
beleid van het bestuur, 1922, 1925, 1927
1 omslag

1 omslag
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I Archief van de Nederlandse Accountants Vereniging, 1907-1919, 1957-1964

I.1 Stukken van algemene aard

I ARCHIEF VAN DE NEDERLANDSE ACCOUNTANTS VERENIGING, 1907-1919, 19571964
I.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

I.1.1 Algemene, bestuursvergaderingen en vergaderingen met het bestuur van het NIvA

I.1.1 ALGEMENE, BESTUURSVERGADERINGEN EN VERGADERINGEN MET HET
BESTUUR VAN HET NIVA
1346

Notulen van de algemene vergadering,
21 december 1957

1 stuk

Ontbreekt

1347
1348

Presentielijst algemene vergadering,
16 december 1911

1 stuk

Register van notulen van vergaderingen van het bestuur,
18 januari 1907 - 16 oktober 1918

1 deel

I.1.2 Afschriften van uitgaande brieven

I.1.2 AFSCHRIFTEN VAN UITGAANDE BRIEVEN
1349-1357

I.1.3 Circulaires

Registers van afschriften van uitgaande brieven, 1907-1917
9 delen
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357

22 januari 1907 - 19 september 1907, met index, (1907)
20 september 1907 - 13 april 1909, met index, (1909)
13 april 1909 - 7 november 1910, met index, (1910)
8 november 1910 - 24 januari 1912, met index, (1912)
27 januari 1912 - 11 augustus 1913, met index, (1913)
22 augustus 1913 - 8 september 1914, met index, (1914)
11 september 1914 - 14 juli 1915, met index, (1915)
14 juli 1915 - 24 mei 1916, met index, (1916)
24 mei 1916 - 8 januari 1917, met index, (1917)

I.1.3 CIRCULAIRES
1358

Circulaires aan de leden en assistenten, 1911-1918
1 omslag

I.2 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen

I.2.1 Organisatie

I.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
I.2.1 ORGANISATIE

1359

Statuten en reglementen, 1907-1918 en 1958,
1 omslag

1360

Stukken betreffende de ledenadministratie en contributiebetaling,
1907, (circa 1910)

---

Register van assistenten met aantekeningen van de verleende vrijstellingen en
afgelegde examens, 1907-1919, met alfabetische klapper, (circa 1918),

2 stukken

1 deel
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Dit register bevindt zich op het Bureau van het NIVRA

1361

Stukken betreffende de Vereeniging van assistenten te Rotterdam,
1908-1910

1362

Rekeningen, verantwoordingen, voorlopige rekeningen en verantwoordingen,
ontwerpbegrotingen en proefbalansen,
1910-1918
1 omslag

1363

Kasboek, maart 1907 - december 1913

1 omslag

1 deel
1364
I.2.2 Opleiding

Register houdende:
- kasboek, januari 1914 - juni 1917,
- bankboek, februari 1914 - juni 1917 1 deel

I.2.2 OPLEIDING
1365

Leidraad voor de te behandelen leerstof op diverse cursussen, 1908, met
wijzigingen, z.d.
2 stukken

1366

Examenprogramma,
1907

1 stuk
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J Archief van de Correspondent te Amsterdam, 1910-1919

J ARCHIEF VAN DE CORRESPONDENT TE AMSTERDAM, 1910-1919
1367-1368

Registers van afschriften van uitgaande brieven,
1910-1919
1367
12 december 1910 - 30 september 1915, met index, 1915
1368
18 september 1915 - 2 september 1919, met index, 1919

2 delen
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SUP Supplement 1996

SUP SUPPLEMENT 1996
1369

Stukken betreffende de collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor
accountants, genummerd CBAV 1-118.
1957-1968
1 band

1370

Stukken betreffende de werkzaamheden van de subcommissie Van Essen III inzake
de openbare accountant en het beheer, genummerd CoEs III 1-158.
1958-1972
1 band
Zie ook inventarisnummer 783.

1371

Vergaderstukken van de subcommissie Van Namen, welke in overleg met het
bestuur subcommissies benoemt die problemen m.b.t. de beroepsuitoefening
bestudeert, genummerd CoNaM 1-225.
1966-1969
1 band
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Bijlagen

BIJLAGEN
Lijst van coderingen gebruikt bij de samenstelling van dossiers

LIJST VAN CODERINGEN GEBRUIKT BIJ DE SAMENSTELLING VAN DOSSIERS
Lijst van coderingen gebruikt bij de samenstelling van dossiers
Code

Omschrijving inventaris

Nummer(s)

AOC

Administratieve Organisatie Commissie

791-792

AOC-ARAOC

Subcommissie techniek en tactiek van de
administratieve reorganisatie

796

AOC-BVAOC

Subcommissie bedrijfsvergelijking

794

AOC-IBAOC

Subcommissie interne berichtgeving

802

AOC-IB-WUAOC

Subcommissie interne berichtgeving,
werkgroep Utrecht

804

AOC-ICAOC

Subcommissie interne controle

795

AOC-LAAOC

Subcommissie loonadministratie

798

AOC-LA MONAOC

Subcommissie loonadministratie,
monografieën

800

AOC-PKAOC

Subcommissie prestatie- en kostennormen

801

AOC-RSAOC

Subcommissie rekeningenstelsels

797

AOC-VAAAOC

Subcommissie voorraadadministratie

807

AOC-VEAOC

Subcommissie electronica

806

B

Bestuursinformatie

111-116

Bacc

Bestuursinformatie "de Accountant"

1040-1042

BAOC

Bestuursinformatie AOC

793

BCAB

Bestuursinformatie CAB

764-767

BCAO

Bestuursinformatie CAO

815

BDiv

Bestuursinformatie, diversen

117-126, 129, 132, 134 en
137

BE

Bureau der Examens

560-568, 570-574

BeJub

Bestuursinformatie Jubileumcommissie

208

BEO

Bestuursinformatie Commissie Economische
Overheidsvoorschriften

742

B/EUR

Bestuursinformatie Europese aangelegenheden 1081-1084

BeZa

Diverse beroepsaangelegenheden

714

BF

Bestuursinformatie Financiën

393-395

BFOIB

Bestuursinformatie Federatie Organisatie
Intellectuele Beroepen

1050

BIC

Bestuursinformatie Internationaal Congres

956
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Code

Omschrijving inventaris

Nummer(s)

BiCo

Bibliotheekcommissie

982-983

BiCoAO

Bibliotheekcommissie, administratieve
organisatie

985

BiCoCL

Bibliotheekcommissie, controle

984

BiDoc

Documentatie binnenland

991-992

BInd

Bestuursinformatie Indonesië

1034

Blg

België

1095

BLT

Werkgroep bestuursbeleid op lange termijn

186

BNot

Notulen bestuursvergaderingen

128, 131 en 136

BRC

Bestuursinformatie reglementencommissie

429, 433

BuDoCo

Documentatiecommissie buitenland

1027, 1028 en 1030

B/UEC

Bestuursinformatie UEC (Union Européen des
859
Experts Comptables Economiques et Financiers)

BV

Commissie beroepsvoorlichting

497-499

BWR

Bestuursinformatie Commissie wettelijke
regeling

466-473

CAB

Commissie van Advies inzake
Beroepsaangelegenheden

747-763

CAO

Commissie van Advies inzake
Organisatievraagstukken

811-814

CAO-AVCAO

subcommissie administratie en verkoopleiding

816

CBAV

Commissie beroepsaansprakelijkheid voor
accountants1

369

CBB-BR

Commissie Buitenlandse
Beroepsaangelegenheden, beroepsregelen en
samenwerking

1088-1090

CBB-EEGCBB

Europese Economische Gemeenschap

1087

CBB-OCBB

1086

CBB-UECCBB

Union Européen des Experts Comptables
Economiques et Financiers

1091

CC

Contact-Commissie

415-418

CEO

Commissie Economische
Overheidsvoorschriften

741

CIB

Commissie Indonesische Belangen/Jaarstukken 731

CoBes

Subcommissie CAB, Besancon

771

CoBla

Subcommissie CAB, De Blaey

769

CoBla II

Subcommissie CAB, De Blaey II

774

CoBos

Subcommissie CAB, Bos

776
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Code

Omschrijving inventaris

Nummer(s)

CoCredCAB

Wet tot toezicht op het Credietwezen

788

CoCo

Coördinatiecommissie

820

CoDi

Subcommissie CAB, Stol, administratieve
automatisering

787

CoElm

Commissie Elmendorf

868

CoEs

Subcommissie CAB, Van Essen

777

CoEs II

Subcommissie CAB, Van Essen II

780

CoEs III

Subcommissie CAB, Van Essen III

783, 1370

CoGa

Commissie aanvullende studie voor
gemeenteaccountant

519

CoGou

Subcommissie CAB, Goudeket

770

CoGou II

Subcommissie CAB, Goudeket II

778

CoGro

Commissie Grosheide

170

CoGro II

Commissie Grosheide II

810

CoHa

Subcommissie CAB, Van Hamersveld

773

CoKastein

Subcommissie CAB, Kastein

781

CoKeu

Subcommissie CAB, Keuzenkamp

771

CoLan

Subcommissie CAB, De Lange

784

CoLee

Subcommissie CAB, De Leede

772

CoLeeuw

Subcommissie CAB, De Leeuw

779

CoMo

Subcommissie CAB, Moret

781

CoNaMCAB

Subcommissie Van Namen

1371

Congres/O

Commissie ontvangst 7e IAC

926

Congres/OA

Commissie ontvangst en accommodatie 7e IAC

927

CoRei

Commissie voordrachtenserie interne
organisatie

809

CoStol

Subcommissie CAB, Stol

786

CP

Collectieve Pensioenverzekering NIvA-VAGA

1202

CR

Commissie Reder

744

CUR

Curatorium opleidingen

646-647

CuWeBu

Curatorium Wetenschappelijk Bureau

823-824

DB

Bestuursinformatie dagelijks bestuur

127, 130, 133 en 135

DIV

Bestuursinformatie, diversen

117

Dld

Duitsland

1093

ER

Ereregelen

1066-1068

Frk

Frankrijk

1094
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Omschrijving inventaris

Nummer(s)

HC

Huishoudelijke Commissie

575-586

IA

Internationale aangelegenheden

1085

IC

Internationaal Congres

953

JuCo

Jubileumcommissie

207

KR

Kraayenhof/Van Rietschoten

880

MA

Stichting NIvA-Fonds Militaire Administratie

1216

OT

Verhouding overheidsaccountants en de
tuchtrechtspraak

1163

ParCo

Paritaire commissie

431

Prog.OAII,3

Commissie ontvangst en accommodatie 7e IAC, 928
programma

PS

Wet op de pensioen-\en spaarfondsen

712

RAW

Werkgroep wettelijke regeling,
inwerkingtreding registeraccountantswet

491

RC

Reglementencommissie

428

SUB/WG

Onderwerpscommissie wetenschappelijk
gedeelte 7e IAC

905

TC

Wet tot toezicht pensioen-\en spaarfondsen

789

VCC/DIV

Voorlopig congrescomité 7e IAC, diversen

883

VCC/DOCVCC

Documentatie

884

VCC/FVCC

Financiën

891

VAA/NOTVCC

Notulen

882

VCC/OOVCC

Ontvangst en ontspanning

925, 929

VCC/CPVCC

Pers en publiciteit

916

VCC/WGVCC

Wetenschappelijk gedeelte

900, 901

VS

Overleg voorzitter - secretaris

140

VVS

Overleg voorzitter - vice-voorzitter - secretaris

141-143

WeBu

Wetenschappelijk Bureau

821, 825

WR

Commissie wettelijke regeling

452-465

WR/A

Subcommissie contact-commissie, organisatie
NIVRA

420-421

WR/B

Subcommssie contact-commissie, studie-\en
examenregeling NIVRA

423

WR-B

Commissie wettelijke regeling

477

WR/C

Subcommissie contact-commissie, juridische
zaken NIVRA

425

WRM

Commissie wettelijke regeling, memories

483

